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Değerli Katılımcılar, 
 
Düzenleme ve bilim Kurulu olarak Dağlarından Yağ, Ovalarından Bal Akan Aydın’da yapılacak 

olan Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık kongresinde sizi ağırlamaktan onur duyarız. Kongremiz 

Tarım, Çevre ve Sağlık konularını bir bütün içerisinde değerlendirerek yapılan güncel araştırmaları 

tartışmak ve yeni disiplinler arası çalışmaların ortaya çıkmasında akademisyenleri bir araya getirmek 

için düzenlenecektir. 
 
Sonbaharın tüm güzelliklerini birlikte yaşayacağımız Aydın ilimizde sizleri ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyarız. 
  
Saygılarımızla, 
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1-)   ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

Hatice Gül ATEŞ1, Ayşe Demet KARAMAN2, Serdal ÖĞÜT 3 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BESİN HİJYENİ VE 
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ÖZET 

Amaç:  Vitis vinifera (üzüm) dünya çapında en çok tüketilen meyvelerden biridir. Vitis vinifera çoğu kendi tohumlarında 

bulunan zengin polifenol içeriği nedeniyle çok çeşitli farmakolojik aktivitelere sahiptir. Bu çalışmada üzüm çekirdeği 

ekstraktının sağlık üzerine etkileri yapılan literatür çalışmaları ışığı altında ortaya konulacaktır. 

Bulgular: Üzüm çekirdeği ekstraktı, güçlü antioksidanlar olan ve birçok sağlık teşvik edici etkisini uyaran 

proantosiyanidinler gibi flovonoidleri içerir.  

Sonuç: Üzüm çekirdeği ekstraktı, antioksidatif, antiinflamatuar ve ek olarak kardiyoprotektif, hepatoprotektif ve 
nöroprotektif etkileri olan geniş bir farmakolojik ve sağlığı iyileştirici etkilere sahiptir.  

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera, üzüm çekirdeği ekstraktı, polifenoller 

 

THE EFFECTS OF GRAPE SEEDS ON HEALTH 

 

ABSTRACT 

 

Aim: Vitis vinifera (Grape) is one of the most consumed fruits globally. V. vinifera possesses a wide range of 
pharmacological activities due to its rich polyphenol ingredients, most of which are contained in its seeds. It is aimed on 
this reserach that teh health benefits of gape seeds will be deal with according to sientific literature.  

Results: Grape seed extract comprises flavonoids such as proanthocyanidins, which are potent antioxidants and stimulate 
many health-promoting effects.  

Conclusion: Grape seed extract has a wide range of pharmacological and remedial impacts such as antioxidative, anti-
inflammatory, and additionally having cardioprotective, hepatoprotective, and neuroprotective effects.  

 

Keywords:  Vitis vinifera, grape seed extract, polyphenols 

 

GİRİŞ 

Üzüm, köklü bir geçmişe sahip olan bir meyvedir.  Antik Yunan ve Roma uygarlıklarından beri üzüm devamlı olarak 

şarap yapımında kullanılmıştır (1). Son zamanlardaki çalışmalar üzüm içeriğindeki fenolik bileşikler üzerine 

yoğunlaşmıştır. 
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         Üzüm (Vitis Vinifera L., Grapevine) sistematik olarak ‘Dicotyledoneae’ sınıfında, ‘Vitaceae’ ailesinde ve ‘Vitis’ 

cinsi içerisinde yer alan çok yıllık bir bitkidir (2). Taze meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra, farklı birçok şekilde de 

kullanılmaktadır (kuru meyve, meyve suyu, pekmez, asma yaprağı vb.). 

         Üzüm mahsulleri en çok yetiştirilen tarımsal meyvelerden biridir ve dünya çapında toplam üzüm üretimi 60 milyon 

tondan fazladır. Dolayısıyla üzüm ekonomik açıdan en önemli meyve bitkilerden birisidir. Geniş çaplı üzüm üreticileri 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, İtalya ve Fransa’dır. Üzüm yenilebilir tohumlar, çekirdeksiz, şaraplık üzüm, 

sofralık üzüm ve kuru üzüm üzümleri ile yenilebilir hale getirilir. Kuzey Amerika üzümleri (Vitis labrusca and Vitis 
rotundifolia),  Avrupa üzümleri (Vitis vinifera) ve Fransa melezleri esas üzüm türleridir. 30’a kadar yakın yerli türler 

Doğu Asya’da geniş bir alana özgüdür  (1). 

         Son zamanlarda, özellikle Avustralya, Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde üzüm çekirdeği özü, bir 

besin takviyesi olarak piyasada gün geçtikçe daha popüler hale gelmiştir. Bunun bir sebebi üzüm çekirdeğinin fenolik 

bileşikler açısından oldukça zengin olmasıdır. Üzüm çekirdeği ekstratı peptik ülser ve daha birçok kronik hastalığa karşı 

koruma sağladığı gibi insan sağlığı için de potansiyel olarak faydalı etkilere sahiptir Üzüm çekirdeğinin süperoksit 

radikalleri uzaklaştırdığı rapor edilmiştir (3). 

         Genellikle üzüm olarak bilinen Vitis vinifera (Aile: Vitaceae), benzersiz fitokimyasal bileşimleri ve yüksek besin 

değeri nedeniyle doğal besin takviyesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Meyveler iyi bir polifenol, 

antosiyaninler, flavanoinler, resveratrol, fenolik asitler, proteinler yağlar, vitaminler (C ve A), mineraller (kalsiyum, bor 
fosforu), su, karbonhidratlar ve lif kaynağıdır (4). Bitkinin tıbbi değeri uzun yıllardan beri geleneksel tıpta tanınmıştır. 

Belgelenmiş kanıtlar, Vitis Vinifera tohumlarının, meyvelerinin ve ekstraktlarının anti-diyabetik, sitotoksik, anti-aging, 
kardiyoprotektif, hipoliferik, antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri bildirilmektedir (5).  

         Üzüm çeşitleri aynı zamanda popüler bir meyve mahsülleridir. Hint tıp sisteminde (Ayurveda) birçok hastalığı 

tedavi etmek için yaygın olarak kullanmaktadır (6). Üzümlerin ana bileşenleri; antioksidan antiaterosklerotik, antiülser  

ve  antikrsinojenik aktivitelerde dahil olmak üzere çeşitli ve  faydalı etkileriyle ilgili olarak incelenmiştir (7). Üzüm 
meyvesinin önemli biyolojik aktivitelerinden antosiyanidin, flavonoidler ve resveratrol sorumludur (8). 

 Üzüm çekirdeğinde bulunan fenolik bileşiklerin biyoaktiviteleri aşağıdaki Tablo 1.1’de özetlenmiştir (9). 

 

Tablo 1.1. Fenolik Bileşiklerin Biyoaktiviteleri 

Fenolik Bileşikler Biyoaktivite 

Resveratrol 
Serbest radikallerin temizliği, lipit metabolizmasının 

düzenlenmesi, antiproliferasyon 
Qarcetin Antibakteriyel 

Kateşin 
Antikanser,  serbest  radikal temizliği,  antibakteriyel,  

antienflamatuar,  membranoksidasyonunu  engelleme 
Flavon Antiproliferasyon 
Flavanol Serbest  radikal   temizliği 
Prosiyanidin Antikanser  serbest  radikal  temizliği,  antibakteriyel 

Antosiyanidin 
Vasodilatasyon,  serbest  radikal  temizliği,  

antibakteriyel,  antioksidan 
Gallik asit Serbest  radikal  temizliği 
Epikateşin Antibakteriyel 

 Flovoneller insan diyetinde monomerler, oligomerler ve polimerler halinde bulunan flavonoidler sınıfında yer 

almaktadır. Oligomerler ve polimerler proantosiyanidinler (PA) veya sıkıştırılmış taninler olarak adlandırılırlar. 

Prosiyanidin, epikateşin ve epigallokateşinlerden oluşmaktadır (10). Proantosiyadinler ise epikateşinlerin A-tip 
oligomerleridir (11). Normal bir insan günlük diyeti içerisinde sebze, meyve, çikolata ve çay gibi besinler ile yaklaşık 

460-1000 mg polifenol almaktadır (12). Antosiyanidin üzüm kabuğunda bulunmaktadır ve rengin oluşmasını sağlar (8).  
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         Üzümün antioksidan özelliği ve etkisi birincil olarak flavonoidlerin serbest radikalleri temizleme etkisine,  metal 
şelasyon özelliğine, hidroperoksit oluşumunu düzenleme ve genler üzerinde olan etkilerinden kaynaklanmaktadır. 

Flavonoid molekülü üzerinde fonksiyonel grup yapısında  –OH grubun varlığı ve molekül içindeki halkada bulunma yeri 
antioksidan kapasitesini belirlemektedir (13). 

         Üzümün farklı kısımlarındaki fenolik bileşikler incelendiğinde Tablo 1.2’de özetlenmektedir (8). 

Çizelge 1.2. Üzümün Farklı Ksımlarındaki Fenolik Bileşikler Ve ürünleri 

Kaynak Polifenolik İçerik 

Tohum 

Gallik asit, (+)-kateşin, epikateşin, 

dimerikprosiyanidin, 

Proantosiyanidin 

 

Kabuk 
Proantosiyanidin, ellagic asit, myrisetin, 
quercetin,kampferol, trans-resveratrol 

Yaprak Myrisetin, ellagic asit, kampferol, quersetin, gallik asit 

Kök 
Rutin, quersetin 3-0-glucuronide, trans- resveratrol, 
astilbin 

Kuru Üzüm Hidroksisinnamik asit, hidrosimetilfurdural 

 

         Üzüm kısımlarının antioksidan etkinliğinin araştırıldığı çalışmalarda üzüm çekirdeği, posası, kabuğu ve yaprağı 

değerlendirildiğinde en yüksek antioksidan etkinin çekirdek kısmında olduğu görülmüştür. Bunu üzümün kabuk kısmı 

takip etmektedir (4,8). Antioksidan kapasitesi karşılaştırıldığı zaman üzüm çekirdeğinin antioksidan etkinliği ve et 

kısmına göre en yüksekten E ve C vitaminlerine göre 20-50 kat fazladır  (14). 

         Üzüm çekirdeği özü (ÜÇÖ) üzüm çekirdeklerinden kurutulup saflaştırılarak elde edilen ve aynı zamanda 

antioksidan, antimikrobial, antitümör ve antiinflamatuar etkileri gösterilmiş polifenolik bir bileşiktir (1). PA,  

flavonoidlerin kompleks bir alt grubudur (15). 

    Üzüm Çekirdeğinin Fitokimyasal Bileşikleri 

    Üzüm çekirdekleri %11 protein, %35 lif, %3 mineraller ve %7 oranında su içermektedir (4). Bununla beraber, üzüm 

çekirdeğinin yağ içeriği aralığı %7 ile %20 arasındadır. Üzüm çekirdeğinin yağ içeriği geleneksel yöntemler ile veya 

organik çözücüler ile ekstrakte edilir. 

     Üzüm çekirdeğinin biyoaktif bileşiklerin belirlenmesi için birçok üzüm çekirdeği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Üzüm çekirdeği ekstratları heterojen monomer %5-30, oligomerler %17-63 ve proantosiyanidinlerden oluşan polimerler 

%11-39 oranında içerir (1). Proantosiyadinler, üzüm çekirdeğinin esas bileşiğidir (16).  

    Bazı araştırmalar sonucunda üzüm çekirdeği ekstratının diğer fitokimyasal özellikleri ve miktarları belirlenmiştir. 

Örneğin; kırmızı üzüm çekirdeği ekstratlarında toplam fenollerin (gallik asit eş değerleri (GAE)) kuru madde oranı 

8,58g/100g, toplam flavonoidlerin (kateşin eş değeri (CE)) kuru madde oranı 8,36g/100g,  kateşin eş değeri (CE) kuru 

madde oranı 6,41g/100g, proantosiyanidinlerin (siyadinin eş değeri (CyE)) kuru madde oranı 5,95 g/100g olarak 

belirlenmiştir (4).  

    Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Yağlı Diyetle Tetiklenen Prediyabetik Fareler Üzerindeki Nöroprotektif Etkileri 

      Diyabet, periferal nöropatinin yaygın bir nedenidir ve tüm diyabetik hastaların yarısından fazlasını çeşitli nöropatik 

semptomlardan etkilenir (17). Periferik nöropatinin birçok etiyolojisi vardır. Yakın zamanda, prediyabet de dahil olmak 

üzere metabolik sendromıun neden olduğu periferik  nöropatinin,  klinik tip 2 diyabete ilerlemeden önce gerçekleştiği 

bildirilmiştir (18).  
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       Vitis Vinifera üzüm çekirdeği ekstratı (VVE)  antioksidan ve antiiflamatuar  aktiviteleri  çeşitli hastalıklarda 

araştırılmıştır (19). Oksidatif stres diyabetik nöropatide yer aldığı bilinen önemli bir yolaktır. Diyaliz ile ilişkili periferik 
nöropati, alfa-linoleik asit gibi antioksidanların yararlı terapötik etkileri göz önüne alındığında VVE’nin ayrıca 

prediyabet veya erken tip 2 diyabetlerde periferal sinir hasarını tedavi etmek için yararlı olabileceği ön görüldü (13). 

       Vitis Vinifera üzüm çekirdeği ekstraktı  (VVE), antioksidan ve serbest radikal süpürücü aktiviteler gösteren 
oligomerik proantasiyanidinler içerir. Yapılan bir çalışma da, yüksek yağlı diyet (HD) ile indüklenen prediyabetik 

farelerde nöroprotektif (sinir-koruyucu) etkisi için VVE değerlendirilmiş (20). Sonuçlara göre tedavi edilmeyen farelerle 
kıyaslandığında, 100 veya 250 mg/kg dozlarında VVE’nın 12 hafta boyunca uygulanması HD (yüksek yağlı diyet) 

fareleri sinir liflerinin kaybından korumuştur (21).  

   Üzüm Çekirdeği Ekstraktı Tedavisinin Kan Basıncındaki Değişime Etkisi 

    Hipertansiyonun patogenezinde oksidatif stresin rol oynadığı yaygın olarak bilinmektedir (22). Oksidatif stres, 
antioksidanlar tarafından söndürülemeyen aşırı reaktif oksijen ürünleri (ROS) olarak tanımlanmaktadır (16). Bu nedenle, 
oksidatif stresi baskılayabilen ajanlar, hipertansiyonun yönetimi ve tedavisi için etkili bir terapötik seçeneği temsil 

etmektedir. İn vitro deneylerden elde edilen büyük kanıtlar, üzüm çekirdeği ekstraktının hücreleri ROS aracılı DNA 

hasarından koruyabilen bir antioksidan özelliğe sahip olduğunu göstermektedir (1). 

 

      Pek çok klinik çalışma, üzüm çekirdeği ekstraktının kan basıncında yararlı bir etki oluşturduğunu bildirir. Yapılan 

araştırmada üzüm çekirdeği ekstraktnın kan basıncı üzerindeki yararlı etkisinin, genç veya obez bireyleri kaydeden klinik 
çalışmalarda daha belirgin olduğu saptanmıştır. Genellikle yaşlı kişilerin gençlere göre, yükselmiş kan basıncı için 

çevresel tetikleyicilere daha fazla maruz kaldıklarına inanılmaktadır (23). Ayrıca obez insanlar, zayıf insanlardan daha 
yüksek kan basıncına sahiptirler (21). Bu durumda üzüm çekirdeği  ekstraktının kan basıncı üzerine daha fazla etkisinin, 

özellikle sistolik kan basıncının (SKB),  klinik denemelerde, ortalama BMI ≥ 25 kg/ m2 olan hastaların, daha düşük 

ortalama BMI olanlara göre  üzüm çekirdeği  ekstraktı  takviyesinin daha anlamlı sonuçlar alındığı görülmüştür (1). 

 

    Üzüm Çekirdeğindeki Majör Polifenollerin Kolesterol Düşürücü Etkisi 

      Üzüm çekirdeği, anti-hiperlipidemi anti-enflamatuar ve anti-bakteriyel aktiviteleri de içeren çeşitli yararlı 

farmokolojik etkilere sahip olduğu gösterilmiş olan iyi bir polifenolik bileşik kaynağı olarak kabul edilmektedir (24). 

Üzüm çekirdeğindeki polifenoller esas olarak gallik asit ve monomerik flavan-3-ols kateşin ve epikateşindir (18). Bu 

polifenolik bileşikler dislipidemi ve kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu etkilerine dayanan dikkate değer bir ilgi 

düzeyini ortaya çıkarmıştır. Yapılan bir çalışmada gallik asit, ratlarda yüksek yağlı bir diyete bağlı dislipidemi, 

hepatosteatoz ve oksidatif stresin baskılanmasının kanıtını gösterir (25). Son zamanlarda yapılan bir çalışma, 
polifenollerin, özellikle kateşinlerin, Düşük Dansiteli Lipoproteinlerin (LDL) oksidasyonunun inhibe edilmesiyle anti-
oksidatif özelliklere sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Başka bir çalışmada gallik asit, kateşin ve epikateşinin 

pankreatik kolesterol esterazı konsantrasyonuna bağlı bir şekilde önemli ölçüde inhibe edildiği gösterilmiştir. Özellikle 

safra asitlerine de bağlanırlar ve misellerde kolesterolün çözünürlüğünü azaltırlar. Bu çalışmada, belirli bir üzüm 

çekirdeğinde bulunan üç ana polifenolün kolesterol düşürücü mekanizmalarına yönelik bilimsel kanıtlar sunmaktadır 

(17). 

    Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Albino Sıçanlarda Deksametazonun İndüklediği Hepatik ve Renal Disfonksiyonu 

İyileştirmesi 

    Deksametazon, pek çok inflamatuar ve immünolojik bozukluk için güçlü bir sentetik glukokortikoid ilaçtır (25). Diğer 

glukokortikoidlere benzer şekilde, yüksek dozlarda ve uzun süreli deksametazon kullanımı olumsuz yan etkilerle 

ilişkilidir. Bununla birlikte, deksametazon tedavisi karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu da dâhil olmak üzere çeşitli 

yan etkilerle ilişkilidir. Yapılan bir çalışma, deney dişi albino sıçanlarda deksametazon kaynaklı oksidatif strese karşı 

üzüm çekirdeği ekstraktı (VVE) ile sağlanan koruma ve doz-tepki etkisini ortaya koymaktadır. Deksametazon 

uygulaması, deney periyodunun sonunda vücut ağırlığı artışını ve rölatif karaciğer ve böbrek ağırlığını önemli ölçüde 

azaltmıştır. Glukokortikoid tedavisinin yan etkileri, insülin direnci ve hiperleptinemi gibi bazı metabolik bozukluklar, 
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iştahsızlık ve daha yüksek kan glikozu ve trigliserid düzeyleri ile kilo kaybı gibi iyi bilinenlerdir (5). Üzüm çekirdeği 

ekstraktı tedavisi deksametazonun neden olduğu kilo kaybını bastırmış ve vücut ağırlığında aksine sıra dışı bir artış 

göstermektedir. Üzüm çekirdeği ekstraktından sonra vücut kilo alımının artması, insüline duyarlılığın artmasına ve 

sonuçta glukoz alımındaki artışın kaynaklanmasına bağlı olabilir. Bulgular deksametazonun belirgin oksidatif stresi 

tetikleyebileceğini göstermektedir. Üzüm çekirdeği takviyesi, deksametazon kaynaklı oksidatif strese karşı yadsınamaz 

iyileştirici ve terapötik etkisi olduğu bildirilmiştir (25). 

    SONUÇ VE ÖNERİLER 

    Son zamanlarda, diyet polifenollerinin tüketimi, diabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi gelişen kronik durumları 

azaltma riskiyle ilişkili bulunmuştur. Bu diyet polifenollerden biri ise üzüm çekirdeği ekstraktı kabul edilir. Bu nedenle 

üzüm çekirdeği ve ekstraktının değerlendirilmesinin sağlanması ve bu amaçla ilgili tarafların bilgilendirilmesinin, bu 
alana yapılacak bilimsel çalışmaların arttırılmasının önemli olacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Amaç: Modern çağın hastalığı olarak adlandırılan stresin, yaşam kalitemize ve beden sağlığımıza olumsuz etkisinin 
olduğu ve stresle mücadelede beslenmenin anahtar rol üstlendiği bilinmektedir. Stres kavramı “zararlı uyaran”, “zararlı 

uyarana karşı tepki”, “zararlı uyaran ile organizma arasındaki etkileşim” biçiminde de tanımlanmaktadır. Kısacası stres, 
organizma için olumsuz ve sağlığı bozan bir durumdur.  Bu çalışmada, stres ve beslenme ilişkisi ana hatları ile tanıtıp 

birbirini etkileme durumları anlatılacaktır. 

Bulgular: Stres insan vücudunda katabolizmayı arttıran bir faktördür. Kişi iç ve dış dünyası arasında bir denge ortaya 

koyar, bu denge kontrol edilebildiği zaman olumlu, edilemediği zaman da olumsuz yönde seyreder. Stres anında, insan 

beynindeki hipotalamus etkilenerek hormonal (endokrin) sistemde bazı değişiklikler ortaya çıkarır. Kan glukozu, kalp 
atışları, bazal metabolizma hızı, mide bağırsak faaliyetleri ve kaygı düzeyinde çeşitli artışlar, yorgunluk gibi vücutta bazı 
fizyolojik değişiklikler ortaya çıkar. Bazı hormonlar salgılanır. Ve salgılanan bu hormonların belli bir miktarı organizma 

için yararlı iken, gereğinden uzun süreli ve fazla miktarda salgılanan hormonlar ise yarardan çok zarar verici özelliğe 

sahip olmaktadır. Bunun sonucunda lipoliz ve glikoz reservlerinin mobilizasyonu artar. Ve vücuttaki mekanizmalar 

arasında sinerjik bir etki oluşur. Stresli durumlarda kişilerin savunma mekanizması zayıflar, hastalık riski de artmaktadır.  

Sonuç: Kişiler stresli durumlarda genelde sağlıksız besinlere yönelir. Bu yüzden, beslenme şekli ve kalitesi, stres 

yönetiminde son derece önemlidir. Bilimsel destek ve sağlıklı bir beslenme planı ile stresin üstesinden gelinebilir ve 

stresle ilintili hastalıkların oluşma riski azaltılabilir. Antioksidan içeriği yüksek besinler, vücuttaki oksidatif stresi ve 
hasarı azaltarak kognitif düşüşlere karşı koruyucu bir kalkan vazifesi görmektedir. 

Anahtar kelimeler: Beslenme, İnsan vücudu, Katabolizma, Stres faktörü 

THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS AND NUTRITION 

 

ABSTRACT 

Aim: It is known that stress, which is called a disease of modern age, has a negative effect on our quality of life and body 
health and nutrition plays a key role in combating stress. Stress concept is described as ‘’harmful stimulus’’,’’response 

to harmful stimuli’’,’’the interaction between organisms and harmful stimuli’’. Shortly stress, is a state that is negative 
and disrupts the health of the organism.  

Results: Stress is a factor which increases the catabolism in the human body and body reveals a balance between inner 
and outer world. And if it can be controlled ,moving in the positive direction ; if can’t be controlled moving in the 

negative direction. During stress, some changes occur in the endocrine (hormonal) system by the influence of the 
hypothalamus in the brain. It produces certain physiological changes such as fatique, blood glucose, heart rate, basal 
metabolism rate, gastrointestinal activities and various increases in anxiety levels. Certain hormones are secreted and 
while certain amounts of these secreted hormones are useful;long-term hormone secreted in excess amounts are very 
damaging property than its benefits. As a result, the mobilization of lipolysis and glucose reserves increases and occurs 
a synergetic effect between mechanisms in the body. In stressful situations, the vulnerability of people to the defense 
mechanism increases the risk of illness. The shape and quality of nutrition is very important in stress management.  
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Coclusion: People usually tend to unhealthy foods in stressful situations. Therefore, the form and quality of nutrition is 
extremely important in stress management. With scientific support and a healthy diet plan, you can cope with the stress 
and reduce the risk of developing stress-related diseases. Antioxidant-rich foods have a protective shield against cognitive 
decline by reducing oxidative stress and damage to the body. 

 

Key words : Catabolism, Human body, Nutrition, Stress factor 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Stres, organizma için olumsuz ve sağlığı bozan bir durumdur. 

Günümüzde stres iki şekilde tanımlanmaktadır: 

1) Biyokimyacılar, fizyologlar ve bazı araştırmacılar stresi temel olarak; insan vücudunun çeşitli içsel ve dışsal 

uyaranlara karşı vermiş olduğu otomatik tepki, bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya 

çıkmış, organizmaya zarar veren bir gerginlik hali olarak tanımlamaktadır. 

2) Son yıllarda geçerli olan tanımı ise; zarar veren etkenlere karşı organizmada ortaya çıkan olumsuz değişiklikler ve 

verilen tepkilerin toplamıdır. 

Yapılan bazı akademik çalışmalara göre, stresin psikolojik bir kavram olarak ele alınmasının bazı ortak sebepleri vardır. 

Bunlardan bir tanesi toplayıcı özelliğe sahip olmasıdır. Stres, “endişe, gerginlik, çatışma, duygusal çöküntü, ağır dış 

şartlar, benlik tehdidi, engellenme, güvenliğin tehdidi, uyarılma” gibi bazı kavramların yerine de kullanılmaktadır. Bir 

diğer sebep ise stres kavramının, psikolojik olayların fizyolojik belirleyicilerini gösterme imkanına sahip olması ve bu 

bağlantıların kurulmasını kolaylaştırmış olmasıdır (Baltaş, 2012). 

Stres düzeyi, yeme davranışı ve metabolizma arasındaki ilişkinin niteliği çok faktörlüdür. Kişiler, stresli durumlarda 

genelde yüksek kalorili (şekerli ve yağlı) gıda tüketimini arttırıp, çok fazla yemek yemekte ve sağlıksız yiyecekleri daha 

çok tercih etmektedirler (Laraia vd., 2017). 

Bu derlemenin yazılmasındaki amaç; çağımızın son derece önemli hastalıklarından biri olarak kabul edilen stresin, 

bireyleri etkileme durumunu, bireylerin vücutlarında meydana getirdiği değişiklikleri, sebep olduğu hastalıklar 

üzerindeki etkisini ve bu faktörün kişilerin beslenme durumlarını nasıl etkilediğini açıklamak ve bireylerin stresli 

durumlarda nasıl beslendiklerini inceleyip sağlıklı seçimlerle de nasıl doğru beslenmeleri gerektiğini anlatmaktır. 

 

LİTERATÜR BİLGİLERİ 

Stresin Tanımı ve Çeşitleri 

Stres kelime anlamı olarak, organizmanın dengesini bozabilecek faktörlerin/etkenlerin tümüdür. Kişinin kısa ve/veya 

uzun vadede uyumunu bozan olaylardır. Stres fizyolojik, sosyal ve psikolojik kaynaklı olabilmektedir. 

Fizyolojik stressörler; travma, sıcak, soğuk gibi faktörlerdir. 

Psikolojik stressörler; duygusal gerilimler, iç ve dış çatışmalar, eş problemleri gibi faktörlerdir. 

Sosyal stressörler ise; çevremizden kaynaklanan çevre etkenleri, kültürel değişimler, toplumsal gelenek ve görenekler 

gibi faktörlerdir (Yurdakoş, 2005). 

Stres aynı zamanda, Latince’den türetilmiş olup İngiliz dilinde de kullanılan bir kavramdır. Çeşitli alanlarda da 

kullanılmıştır. Terim, Latince’de “estrictia”, eski Fransızca’da ise “estrece” kelimelerinden gelmektedir. İsim olarak 

birinci anlamı ise, “zorlanma, gerilme ve baskıdır” (Balcıoğlu, 2005; Arıcan, 2011). 

Hangi olayların ve durumların, kişi üzerinde nasıl bir etki göstereceği ise kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. 

Aynı insanda aynı tür bir zorlayıcı bile, her zaman aynı etkileri göstermeyebilir. Bireyin daha önceki deneyimleri, 
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organizmanın durumu, çevresel faktörlerin değişkenliği, boşa çıkma düzeneklerinin tamamı kişinin tepkisini 

belirleyebilmektedir. Yani verilen tepkiler her zaman standart olmayabilir. Bedensel, psikotik ve nörotik farklı 
semptomlar ve sendromlar bireylerde görülebilmektedir (Balcıoğlu ve Savrun, 2005). 

 

Stresin İnsan Vücuduna Etkileri 

Stres, vücuttaki homeostatik dengeyi bozmaya neden olabilen fizyolojik ve psikolojik kaynaklı etkenlerin sebep olduğu 

vücut değişikliklerinin tümüdür. Stressör ajan ise, vücutta hormonal veya sinirsel olarak katalizlenebilen bir dizi 
reaksiyonu meydana getirmeye neden olan faktörlerdir (Balcıoğlu ve Savrun, 2005). 

Stres, insan vücudunun tümünü ve çeşitli vücut sistemlerini etkilemektedir. Bu sistemlerin en önemlileri şunlardır; 

Kas-iskelet Sistemi (Baş ağrısı, migren, omuz-boyun-baş bölgesinde kronik kas gerginliği-fibromiyalji vb.) 

Solunum Sistemi (Solunum güçlüğü ve problemleri, nefes alıp verememe) 

Kardiyovasküler Sistem (Koroner arter damar yapısı iltihabı, kolesterol seviyesi değişimi) 

Endokrin Sistemi (Epinefrin ve kortizol hormon salınımı vb.) 

Sinir Sistemi (Nörotransmitterler, peptidler, kofaktörler ve diğer medyatörlerin sistemlerini tüketme, reseptör yanıtını 

olumsuz yönde değiştirme) (APA, 2014). 

Hipotalamus tarafından salgılanan kortikotropin serbestleştirici faktör (CRF), hipofiz ön lobundan polipeptid yapıda 

olan, adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgılatır. Devamlı olarak az miktarlarda salgılanan ACTH'ın stressör etki ile 

de salınımı 20 kat kadar daha artmakta ve bu hormonun etkisi ile de böbreküstü bezi korteksinden salgılanan kortizol 

hormonunun salınım artışı gerçekleşmektedir. Bu hormon, aşırı stresli kişilerin kanlarında yüksek yoğunlukta 

bulunmaktadır. Kortizol kanda uzun süre yüksek yoğunlukta bulunduğunda ise vücutta hücre hasarına ve 

deformasyonlara neden olmaktadır (Yurdakoş E., 2005). 

Ayrıca kronik stres koşullarında ACTH, adrenal bezden glukokortikoidlerin salınımını arttırmaktadır. Glukokortikoidler 

de glukoneojenezisi arttırarak, kandaki glukoz ve karaciğerdeki glikojen yoğunluğunu arttırmaktadır. Hipofizden 

salgılanan somatotropik hormon (TSH) ise, adrenal kortekse etki ederek mineralokortikoid salınımını arttırmaktadır. 

Bunun sonucunda da, organizmada sodyum tutulması ve potasyum kaybı gibi istenmeyen durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. Yine stres sonucunda, TSH hormon salınımı artarak metabolizma uyarılmakta ve birey uykuya dalmada 

bile çeşitli güçlükler çekmektedir (Savrun, 2005; Şentürk 2005). 

Psikolojik strese maruz kalma; mide boşalmasını geciktirme, gastrointestinal yol boyunca daha yavaş hareketlilik 

(motilite) ve geçiş, kandaki trigliserid klerens oranını azaltma ve insülinin bozulmuş postprandiyal regülasyonu da dahil 

olmak üzere, yutulan yiyeceğin sindirim ve metabolik tepkilerini olumsuz yönde değiştirme gibi durumlara neden 

olabilmektedir (Lindsay vd., 2017). 

Meslek kaynaklı stres ile koroner kalp hastalığı arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu duruma sahip bireylerde; 

hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi, açlık büyüme hormon düzeyinde azalma, idrarda ise hidroksivanilmandelik asit 

ve noradrenalin hormonunda ise artma tespit edilmiştir. Emosyonel stres denilen stres türü ise, katekolamin deşarjını 

arttırmakta, aynı zamanda katekolaminler de trigliseridlerin lipolizini arttırarak serbest yağ asitlerini vücut ihtiyaç 

duymadığı halde çoğaltmaktadır. 

Stres, koroner kalp hastalığı ve hipertrigliseridemi ile de yakından ilişkilidir. Yağ asitlerinin artması sonucunda, damar 

duvarlarında yağ asidi birikimi gerçekleşmekte olup hipertansiyona gerek kalmaksızın, atheroskleroz durumu 

oluşabilmektedir. Ayrıca, otonom sinir sisteminin sürekli uyarılması da damar duvarlarında fibrokalsifik aterosklerotik 

gelişimi riskini arttırabilmektedir (Altın, 1990; Balcıoğlu ve Savrun, 2005). 

Yetişkinlerde stresin sürekli olması halinde; hipertansiyon, plazma kortizol seviyesinde artış, kardiyak ve 

kardiyovasküler hastalıklar, inflamatuvar barsak hastalıkları, Tip-2 diyabetes mellitus ve çeşitli kanser hastalıkları olmak 
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üzere, çoğu hastalığa ve rahatsızlığa yatkınlık görülebilmekte, aynı zamanda bireylerin yaşam kalitesi de olumsuz 

etkilenmektedir (Gonzalez ve Massari, 2014). 

Aynı zamanda stres, dikkat edilmediği takdirde; immun sistem problemleri (enfeksiyonlara ve alerjilere yatkınlık), cilt 

problemleri (akne, kaşıntılı döküntü, egzema, sedef hastalığı vb.), vücudun çeşitli bölgelerinde (boyun, omuz, sırt vb.) 

ağrılar, kısırlık gibi uzun süreli rahatsızlıklara da neden olabilmektedir (Carlson, 2004).  

 

Stres ve Beslenme İlişkisi 

Bireylerin çoğu, stresli durumlar esnasında yüksek kalorili (şekerli ve yağlı) gıda (fast food vb.) alımlarının arttığını, 

bunun da muhtemelen bir kendi kendine rahatlama biçimi olduğunu bildirmektedirler. Bu tarz bir beslenme; yorgunluk, 

bilişsel konsantrasyonda düşüş ve ruh hali değişimleri gibi sorunlara yol açmaktadır. Aynı zamanda, kişinin fiziksel ve 

zihinsel sağlığına tehdit oluşturan bir beslenme yetersizliği durumu da oluşturabilmektedir (Adam ve Epel, 2007). 

Stres ayrıca, insanların öğünlerini atlamasına veya yemeyi unutmasına da neden olabilmektedir. Stres anında insanlar, 

kahve veya diğer uyarıcıları da tüketebilmektedir. Kahve tüketimi ile ilgili temel problemse, gereğinden fazla miktarlarda 

tüketildiğinde, vücut üzerinde olumsuz yan etkilere neden olabilen kafeini içermesidir. Kafein aynı zamanda vücuttaki 

hormonları da etkilemektedir. Adrenalin ve kortizol hormonları, bir nörotransmitter olan dopamin, kafeinin etkisiyle 

artmaktadır (Martini vd., 2016). 

Sağlıklı tıp öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, öğrencilerin stresli oldukları dönemlerde, stresli olmadıkları 

dönemlere göre daha yüksek miktarda üriner serbest kortizol ve insülin seviyelerine sahip oldukları rapor edilmiştir (Epel 

vd., 2004). Kronik stressörlerin veya insanlarda tekrarlanan strese bağlı sıkıntıların; yüksek kalorili lezzetli gelen 

yiyecekler veya stresle indüklenen çeşitli gıdalar için aşırı dozlara neden olabileceği de yapılan bazı çalışmalarla ispat 

edilmiştir (Kunz vd., 2004; Schlotz 2004). 

Son zamanlarda yapılan prospektif çalışmalarla ise, kronik stres ile metabolik sendrom (MetS) belirtileri arasında pozitif 

bir ilişki görülmüştür (Candola vd., 2006; Kivimaki vd., 2006; Brunner vd., 2007). Kronik stres, abdominal bölgede yağ 

depolarının oluşmasına yol açan yüksek kalorili yiyeceklerin tüketilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Dallman vd., 

2003). Bununla birlikte, stresin nedenleri çözülmediği takdirde, bireylerde bu zararlı döngü devam ederek, insülin 

direnci, çeşitli beslenme bozuklukları ve obezite ile de sonuçlanabilmektedir. Bu kısır stres döngüsünü kırmak, birçok 

birey için de obezite için geçerli bir tedavi seçeneğini ortaya koyabilmektedir (Warne, 2009). 

Hayvan modelleri, kronik stres kaynaklı obezitenin çoğu zaman, azalmış insülin sinyalleri veya reseptör seviyesindeki 
direnç ile karakterize bir durum olduğuna dair çeşitli bulguları bize sunmuştur (Adam ve Epel, 2007). HPA 

(hypothalamic-pituitary-adrenal) ekseninin aktivasyonu, diğer nörotransmitter sistemler arasında da endojen opioidlerin 

salınımını sağlamaktadır. Opioid salınımının ise, stresin zararlı etkilerine karşı organizmanın güçlü savunma 

mekanizmasının bir parçası olduğunu gösteren güçlü kanıtlar da mevcuttur (Drolet vd., 2001; Valk vd., 2018). 

Kortizol hormonu iş günlerinde ise, hafta sonu günlerine göre vücutta daha fazla miktarda salgılanmaktadır. Stres ve 
yağlanma arasındaki ilişki ise karmaşıktır ve burada kortizolün rolünü vurgulayan, otoritelerce de kabul görmüş bir 

düşünce yatmaktadır. Kortizolün ödül sistemi üzerindeki etkilerine bakıldığında; insülin, NPY (Nöropeptid Y) ve leptin 
hormonlarının artışı yoluyla kilo alımına kısmen aracılık ettiği tespit edilmiştir (Figlewicz, 2003). 

Stres altındayken, nöroendokrin dengesindeki değişiklikler (yüksek kortizol ve insülin salınımı) beynin ödül merkezini 
daha da hassaslaştırabilmekte ve leziz gıdalarla opioid uyarımını sürdürmek için olumlu bir geri besleme tepkisine yol 

açabilmektedir. Aynı zamanda, kortizol ve yemeğin insülini teşvik ettiği göz önünde bulundurulursa, stres ve yüksek 

oranda gıda alımının kombinasyonu da, visseral yağ depolanması için güçlü bir nedeni oluşturmaktadır (Figlewicz, 

2003). Stresörlere tepki olan, negatif duygu durumdaki artışlar da, daha fazla gıda tüketimi ile ilişkili bulunmuştur. Bu 

nedenle, strese karşı psikofizyolojik tepki, daha sonraki yeme davranışlarını da etkileyebilmektedir (Epel vd., 2001). 

Sıçanlar üzerinde yapılan başka bir deneysel çalışmaya göre, stresin kilo alımına neden olabileceğine dair ikna edici 

sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarında, kronik kuyruk kıstırma (hafif stressör) yöntemi uygulanmış olan 
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farelerde, tatlandırılmış süt kaynaklı hiperfajinin (aşırı yemenin) görüldüğü ve farelerin kilo aldıkları gözlemlenmiştir 

(Torres vd., 2007). 

Yine yapılan başka bir çalışmada, beyin triptofan seviyelerindeki artışın, sırasıyla paralel olarak sinapslara salınan 

serotonin miktarlarında da artışa neden olabileceği bulunmuştur (Takeda vd., 2004). 

 

Stresle Mücadelede Sağlıklı Beslenme 

Kaliteli, taze ve doğal gıdalarla beslenmek; sağlıklı ve düzgün yiyecek seçimi, besin tüketim sıklığının düzenlenmesi vb. 

faktörler, stres yönetimde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Stresle mücadelede, diyetin büyük bir kısmı (%55-60) 
kompleks (bileşik) karbonhidratlardan oluşmalıdır. Genel olarak da, bitkisel kökenli gıdalar tercih edilmelidir. Diyetsel 

protein oranı (%12-15), günlük alınan enerjinin (%25-30)’u da kaliteli yağlardan oluşmalıdır. Özellikle, tekli doymamış 

ve n-3 yağ asitleri açısından zengin bir diyet modeli tavsiye edilmelidir. Bu diyetsel modifikasyonlar, kortizol ve 
kortikosteroid bağlayıcı globülin (CBG) konsantrasyonlarında da tutarlı değişiklikler meydana getirebilmektedir. Ayrıca 

sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkiler gösteren bitkisel gıdalardan; taze meyve ve sebzeler, fitokimyasallar, eser 

elementler ve vitaminler açısından da son derece zengin kaynaklardır ve diyette mutlaka tercih edilmelidir. (Waladkhani 

ve Clemens, 2001; Spencer vd., 2017). 

Taze meyve ve sebzeler, sert kabuklu yemişler, yağlı tohumlar ve tam tahıllar açısından zengin lifli bir diyet türü; 
işlenmiş, yüksek yağlı ve şekerli aperatiflere göre daha uzun süre boyunca, tokluk hissi ve iştah kontrolü sağlamaktadır. 

Böyle bir diyet aynı zamanda; A, B grubu, C vitaminlerinden zengin olup; B grubundan da özellikle: niasin, tiamin, 

riboflavin ve folat gibi vitaminlerin vücuda alınmasını sağlar ve biyoyararlılığı arttırmaktadır. B vitaminleri, metabolik 

enzimlerin çoğunun yapımında kullanıldığı ve tüm sinir sistemini de kontrol ettiği için stresle mücadelede elzemdir. 

Çünkü stres altındayken, vücut B vitaminlerini  kullanmaktadır. Bu sağlıklı besinlerle aynı zamanda, daha yüksek oranda 

magnezyum, demir, selenyum, çinko, fosfor ve kalsiyum alımı da sağlanmaktadır (Waladkhani ve Clemens, 2001; 

Gonzalez ve Massari, 2014; Spencer vd., 2017). 

Gıdalar, sağlıklı bir metabolizma için hayati önem taşımakta olup önemli stres korunması sağlamaktadır. Örneğin, 1 kase 

sıcak yulaf ezmesi gibi gıdalar, sakinleştirici bir beyin kimyasalı olan serotonin seviyesini arttırabilmektedir. Ve sağlıklı 

bir diyet, bağışıklık sistemini iyileştirerek ve kan basıncını dengeleyerek stresin etkisine karşı koyabilmektedir. 

Yüksek tansiyonu dengelemenin en iyi yollarından biri de, yeterli potasyum elde etmektir ve yarım avokado orta boydaki 

bir muzdan bile daha fazla potasyum içermektedir. Avokadodan yapılan Guacamole adlı meze ise, stres yönetiminde 

uygulanan diyet programlarında sağlıklı bir alternatif olarak tercih edilebilmektedir. 

Kompleks (bileşik) karbonhidratlar ise, vücutta kan şekeri düzeyini stabilize ederek, bireylerin kan glukozu 
regulasyonuna yardımcı olabilmektedir. Böylelikle de stres seviyesi yükselmemiş olmaktadır. Yatmadan birkaç saat önce 

tüketilen kompleks karbonhidratlar, serotonin salınımını hızlandırmakta ve bir kişinin daha iyi uyumasına yardımcı 

olabilmektedir. Yatmadan önce tüketilen ağır yemekler ise, mide ekşimesini tetikleyebildiğinden, daha çok meyve, ılık 

süt veya az yağlı yoğurt gibi hafif seçenekler bu ara öğünde tüketilebilir. Yapılan bazı araştırmalar, kalsiyumun 

premenstrüel sendromla (PMS) bağlantılı anksiyete ve duygudurum değişimlerini azalttığını göstermektedir. Bu 

sebepten dolayı uzmanlar; organik, kaymaklı veya az yağlı süt ve süt ürünlerinin düzenli tüketilmesini önermektedir 

(Gonzalez ve Massari, 2014). 

Bazı araştırmalar, C vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirirken stres hormonları seviyesini de azaltabildiğini 

kanıtlamıştır. Yüksek tansiyonu olan kişilerle yapılan bir çalışmaya göre, yüksek kortizol düzeyine (stres hormonu) sahip 

kişilerin, C vitamini aldıklarında kortizol seviyelerinde anlamlı bir düşüş olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, C 

vitamini içeren gıdaları tüketmek de vücuttaki kortizol seviyesini azaltıp dengeleyebilmektedir.  

Ispanak ve tüm yeşil yapraklı sebzeler de, iyi birer magnezyum kaynağıdır. Yetersiz magnezyum alımı, stresin çeşitli 

etkilerini çoğaltarak baş ağrısı ve yorgunluğu da tetikleyebilmektedir. Pişmiş organik soya fasulyesi veya somon balığı 

gibi yiyecekler ise iyi derece magnezyum kaynaklarındandır. 
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Somon ve ton balığı gibi balıklarda bulunan Omega-3 yağ asitleri de, stres hormonlarındaki artışı önleyebilmekte ve kalp 

hastalığı, depresyon gibi duygu durum bozukluklarına ve PMS'ye karşı korunmaya yardımcı olabilmektedir. Bu yüzden, 

iyi bir omeGga-3 kaynağı olduğu için, haftada en az iki kez (3 gram omega-3 için) yağlı balık tüketimi sağlanmalıdır. 

Antep fıstığının yanı sıra; fındık ve yağlı tohumlar da iyi birer sağlıklı yağ kaynaklarındandır. Bir avuç dolusu 

antepfıstığı, ceviz veya badem yemek, yüksek kolesterolü düşürmeye, iltihaplanmayı önlemeye, diyabet riskini 
azaltmaya ve stresin etkilerine karşı korunmaya yardımcı olabilmektedir. Badem yararlı vitaminlerle doludur: (bağışıklık 

sistemini arttırmak için E vitamini, depresyon gibi stres nöbetleri sırasında daha dirençli hale getirmeyi sağlayan B 

vitaminleri vb.) gibi. 

Her gün bir fincan siyah ya da yeşil çay tüketimi de, stresli olaylardan daha çabuk kurtulabilmeye yardımcı olmaktadır. 

Yapılan bir çalışmada, 6 hafta boyunca günde 4 bardak çay (yeşil veya siyah) içen insanlar, diğer içecekleri tüketen 
insanlarla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; çay içen kişiler, kendilerini daha sakin hissettiklerini ve stresli durumlardaki 
stres hormonu olan kortizol hormon düzeylerinin de kanlarında daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Waladkhani ve 

Clemens, 2001; Gonzalez ve Massari, 2014; Spencer vd., 2017). 

Stresle savaştığı iddia edilen birçok bitki takviyesi de vardır. Çalışılan en iyi takviyelerden biri de, hafif-orta düzeyde 
depresyonu olan insanlara fayda sağlayan St. John's Wort'dur (sarı kantaron bitkisi). Bu bitki, aynı zamanda anksiyete 

ve PMS (premenstrüel sendrom) semptomlarını da azaltma özelliğine sahiptir. Kediotu kökü de sakinleştirici etkisi olan 

başka bir diğer bitkidir. 

Kafein (kahve içinde) ise stres hormonlarını artırabilmekte ve kan basıncını yükseltebilmektedir bu nedenle, kişilerin 

uyku düzeni kafein miktarı nedeniyle önemli ölçüde etkilenebilmektedir. Eğer kişi stres kontrolü konusunda sıkıntı 

yaşıyorsa ve her zaman kendini yorgun hissediyorsa, besin ögesi eksiklikleri veya yetersizliği olup olmadığını öğrenmek 

için beslenme şeklini beslenme uzmanlarına kontrol ettirmelidir. İyi hazırlanmış bir diyet planının ardından vücut, strese 

ve diğer hastalıklara karşı da güçlendirilebilmektedir. 

Her gün yeşil ve/veya sarı sebzelerin düzenli tüketimi de, bazı stres semptom ve sendromlarının (örneğin, tahriş ve 

uykusuzluk gibi) insidansını önemli ölçüde azaltabilmektedir (Waladkhani ve Clemens, 2001; Gonzalez ve Massari, 
2014; Spencer vd., 2017). 

 

Gece Yeme Sendromu ve Stres 

Stunkard ve ark.nın (1955) açıklamasına göre; gece yeme sendromu, şu tanı kriterleriyle tespit edilebilmektedir: 

Kahvaltıda iştahsızlık ve anoreksi, 

Günlük yiyecek alımının (total kalorinin) %50 veya daha fazlasının, akşam saat 18.00’den sonra olması (akşam 

hiperfajisi), 

Gece uykuya dalma ve/veya uykuda kalma sorununun olması (insomnia), 

Gece duygu durumunun ise daha çökkün olması. 

Bu sendromun; genel popülasyonun % 1,5’unu, kilo verme/zayıflama programlarındaki hastaların da %8,9’unu etkilediği 

tahmin edilmektedir.  

Bu sendromda, genetiğin etkisi de çeşitli çalışmalarla desteklenmektedir. Yapılan bir aile çalışmasında; gece yeme 

sendromu (GYS) olanların 1. derece  akrabalarında, GYS görülme sıklığının kontrol grubuna göre 4.9 kat daha fazla 

olduğu saptanmıştır. İkizler üzerinde yapılan başka bir çalışmada da, yine genetiğin büyük bir rolü olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak genetik faktörlerin, strese yatkınlığı ve gece yeme sendromuna yakalanabilmeyi de arttırdığı 

tespit edilmiştir (Lundgren vd., 2006; Rasmussen vd., 2007; Orhan ve Tuncel, 2009). 

Yine başka bir çalışmaya göre, GYS olan ve olmayan fazla kilolu/obez yetişkin bireyler hem davranışsal hem de 

nöroendokrin özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. GYS olan bireylerin duygudurum puanları anlamlı ölçüde düşük 

bulunurken, kontrol grubundakilerde puan durumu değişmeden sabit bir oranda kalmıştır. Aynı zamanda, GYS olan 
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bireylerin doğal glukokortikoid kortizol (hidrokortizon) hormonu düzeyi, GYS olmayanlara kıyasla önemli ölçüde 

yüksek seviyelerde bulunmuştur ve gün içinde stresle artan kortikotropin faktörünün baskılayıcı etkisi altında bulunan 

kişilerin, geceleri ise miktarı artan melatonin hormonu seviyesinde  azalmalar gözlemlenmiştir (Birketvedt vd., 1999). 

Bu sendromun genelde; stres dönemlerinde ortaya çıktığı, hipotalamus-hipofiz adrenal aksındaki bir rahatsızlıktan dolayı 

görüldüğü ve kilo verme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı vakalarla da yakından ilişkili olduğu, yapılan 

araştırmalarla da tespit edilmiştir (Gluck vd., 2001; Birketvedt vd., 2002; Osdoba vd., 2015). 

 

Stres, Antioksidanlar ve Bilişsel Fonksiyon 

Bilişsel fonksiyonun yaşla birlikte azalması, kişilerde bağımsızlığı ve aktiviteyi engelleyici  bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir. Mevcut kanıtlar, hem artmış oksidatif stresin hem de antioksidan durum dengesizliğinin yaşla 

birlikte bilişsel fonksiyonların da azalmasına neden olduğunu göstermektedir. Yayınlanan birkaç makalede, bilişsel-
hafıza performansının azalması ile yaş, kronik-oksidatif stres ve antioksidanların düşük oranları arasında anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir (Perrig vd., 1997; Perkins vd., 1999). 

Yaşlanma, artmış oksidatif stres, kronik stres, diyet antioksidan alım dengesizliği, vasküler demans, inme, 

atherosklerozis, vasküler disfonksiyon, Alzheimer gibi çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklar ilerleyen süreçlerde, bilişsel 

fonksiyonun azalmasına ve hafıza kayıplarına da neden olabilmektedir (Sano vd.,1997; Walsh vd., 2013). 

Kötü bellek performansları ise düşük plazma D vitamini seviyeleri ve kronik stres ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca takviye 

E vitamini alımı ile de Alzheimer hastalığının ilerlemesi bir derece geciktirilebilmektedir. Meyve ve sebzelerde bulunan 

diyet antioksidanlarının da bilişsel fonksiyonları iyileştirebileceği görüşü, çeşitli çalışmalarla da tutarlılık göstermiştir 

(Joseph vd., 1999; Takeda vd., 2004; Garg vd., 2013). 

 

SONUÇ 

Kişiler stresli durumlarında, genelde yüksek kalorili, enerjisi yoğun (şekerli ve yağlı) gıdaları daha fazla tercih etmekte 

olup, aşırı yeme eğilimi göstermektedirler ve daha çok sağlıksız gıdaları (fast-food, işlenmiş ve paketlenmiş gıdalar) 

tercih etmektedirler. Bu besinler, stres tepkisini arttıran kimyasal maddeler de ihtiva etmektedir. Bu nedenle, stres 

yönetiminde bu sağlıksız gıdalar yerine, sağlıklı bir beslenme programı dahilinde, rahatlatıcı etkisi olan bitki çayları 

(papatya, melisa, yasemin çayı vb.) , prebiyotik ve probiyotik gıdalar, meyve ve sebze gibi antioksidan bakımından 

zengin yiyecekler daha çok tercih edilmelidir. Beslenme programları kişiye özel hazırlanıp, bireyin sağlıklı beslenmesi 

sağlanmalı; strese karşı gösterilen tepkilerin düzenlenmesi için genel sağlık üzerinde bireyin kontrolünün arttırılabilmesi 

amaçlanmalıdır. Sağlıklı beslenme programları (tüm faydalı besinleri ve besin ögelerini içeren) da beslenme ve diyet 

uzmanları/diyetisyenler tarafından hazırlanmalıdır. Stresin biyolojik belirleyicilerini tespit edebilen çalışmalar, stres-
beslenme ilişkisinin altında yatan fizyolojik mekanizmayı bilmemize ve stresin iştahı kontrol eden nörotransmitter ve 

hormonlarla nasıl bir bağlantısının olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. 
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Amaç: Nutrigenomikler çeşitli kaynaklarda, kanser gibi multifaktöriyel hastalıkları önlemede ve tedavi etmede önemli 

rol oynayan, insanlar üzerinde beslenmenin önemini ortaya koyan, doğal-yararlı besin bileşenlerinin etkisini teknolojiyi 

de kullanarak inceleyen, bilim dalı olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada, nutrigenomikler ve kanser ilişkisi ana 

hatları ile tanıtılıp, nutrigenomiklerin kanser üzerindeki rolünün anlaşılması amaçlanmıştır. 

Bulgular: Fitokimyasallar da dahil olmak üzere diyet bileşenlerinin etkisi büyük ölçüde nutrigenomikler tarafından 

incelenerek, temelleri yeni ‘omik’ teknolojilere dayanan, biyoaktif bileşikler ve besinlerle etkileşime giren gen ifadesine 

ve moleküler mekanizmalara bu alan tarafından bakılmaktadır. Çok sayıdaki preklinik çalışma, kanser yönetiminde 

nutrigenomiklerin önemli rolü olduğunu kanıtlamaktadır. Kanserle ilişkili besin-gen bağlantısı ağının çözülmesiyle, elde 

edilecek olan veriler bu yıkıcı patolojiye yönelik terapötik müdahaleleri geliştirebilmek ve ‘kişiye özel’ beslenme 
kavramının yerleşmesini sağlamak için kullanılacaktır. Aynı zamanda, ilaç direnç mekanizmalarını inhibe etme 

kapasitesine sahip doğal bileşenlerin de genomik yaklaşımlar kullanılarak geleneksel tedavilerle birlikte, kanser 

üzerindeki rolü çeşitli çalışmalarla kanıtlanmaya çalışılmaktadır.  

Sonuç: Doğal bileşiklerin, insan vücudundaki kompleks etki mekanizmasına ilişkin bilgimizi ve kanser tedavisinde 

kullanılan nutrigenomik uygulamaları geliştirmek için daha fazla, kapsamlı çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Doğal Bileşenler, Kanser, Nutrigenomikler. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN NUTRIGENOMICS AND CANCER 

ABSTRACT 

Aim: Nutrigenomics can be defined as a branch of science, which plays an important role in preventing and treating 
multifactorial diseases such as cancer, demonstrating the importance of nutrition on humans and examining the effect of 
natural-beneficial nutrients using technology. In this study, nutrigenomics and cancer relationship is introduced and the 
role of nutrigenomics on cancer is aimed to understand. 

Resuls: The influence of dietary components, including phytochemicals, is largely studied by nutrigenomics, and the 
gene expression and molecular mechanisms that interact with bioactive compounds and nutrients, which are based on 
new ‘omic’ technologies, are examined by this field. Numerous preclinical studies demonstrate that nutrigenomics play 

an important role in cancer management. By dissolving the cancer-associated nutrient-gene linkage network, the data to 
be obtained will be used to develop therapeutic interventions for this destructive pathology and to ensure that the concept 
of veril personalized, nutrition is established. At the same time, the role of natural components, which have the capacity 
to inhibit drug resistance mechanisms, with genomic approaches, together with traditional therapies, has been tried to be 
proved by various studies.  

Conlusion: Further, comprehensive studies are needed to develop our knowledge of the complex mechanism of action 
of natural compounds in the human body and nutrigenomic applications in the treatment of cancer. 

Key words : Natural Compounds, Cancer, Nutrigenomics 
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GİRİŞ  

Sadece fitokimyasalları tüketmek kanserin önlenmesinde  tek başına yeterli olmamaktadır. Bu bileşiklerin doğal 

formlarına sahip gıda maddelerinin tüketimi, ancak maksimum düzeydeki antitümör etkiyi sağlayabilmektedir. Bu 

konudaki temel bir sorun da, vücudumuzda faydalı sayılabilecek biyolojik etkilere ulaşmak için gerekli olan  

konsantrasyondaki/dozdaki fitokimyasalların ve çeşitli antioksidanların tüketiminin sağlanması ile ilgilidir ve maalesef 

ki, bu antioksidan bileşenlerin doğal kaynaklardan elde edilip tüketilmesi günümüzde hala zor olabilmektedir. Dahası, 

bazı çalışmalar bazı doğal bileşiklerin rolünün de hala sorgulanabilir olduğunu bize göstermektedir. (Baker, 2017). Yine 

başka çalışmalar da, sağlığı geliştirici gıdaların biyolojik etkilerinin, tek bir bileşenle ilgili değil de, daha çok gıda 

ürünlerinde bulunan çeşitli biyoaktif bileşenlerin karışımlarıyla ortaya çıkabilen kompleks, sıklıkla sinerjik etki oluşturan 

karışımlarla ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. (Kurin vd., 2012). Burada sunulan araştırmadaki temel amaç ise, 

genomik yaklaşımların ortaya çıkardığı nutrigenomik etkiler bağlamında, çeşitli doğal bileşiklerin ve besin maddelerinin 

kanser üzerindeki rolünün tartışılmasıdır. 

 

LİTERATÜR BİLGİLERİ 

Beslenme ve Diyetetik Akademisinin görevlerinden birisi de, diyet ve genotip etkileşimlerinin insan fenotipini nasıl 

etkilediği konusunda  topluma çeşitli nutrisyonel genomik bilgileri sağlamaktır. Beslenme genomiklerinin pratikteki 

uygulamasının sağlanabilmesi, kompleks kronik hastalıkların ayrıntılı olarak incelenebilmesi için moleküler beslenme 

alanına ihtiyaç duyulmaktadır; fakat bu konuda  düzgün ve ayrıntılı bir beslenme tavsiyesi sağlayabilmek ve nutrigenetik 

testlerin kullanımını öğrenip öğretebilmek mevcut sistemler dahilinde,  günümüzde hala tam olarak mümkün 

olmamaktadır. Beslenme uzmanları (Diyetisyenler) bile, beslenme genomiklerini anlamak için bir temel yeterliliğe 

ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bu konu yeterlilik, tecrübe, ileri bilgi ve ciddi bir beceri gerektirmektedir. Tek bir genin 

mutasyonunun spesifik bir bozuklukla sonuçlandığı tek gen kusurlarının aksine, kanser gibi kronik hastalıklar 

multigenetik ve multifaktöriyel kökenlidir (Camp ve Trujillo,2014). 

Kardiyovasküler hastalıklar ve kanser ise, dünya çapında morbidite ve mortalitenin başlıca nedenlerindendir. Son 10 

yılda, ‘omik’ teknolojilerinin (transkriptomik, proteomik ve metabolomik alanlarının) de gelişmesiyle birlikte güçlü 

biyoaktif moleküllerin, bu çeşitli hastalıkların önlenmesi veya hafifletilmesinde; yararlı, umut vadedici, tamamlayıcı 

ajanlar olduğuna işaret edilerek, bu moleküllerin bu tarz karmaşık süreçlerdeki gen besleyici etkileşimler olduğuna, 

önemli roller üstlendiğine değinilmiştir. (Daimiel ve ark.,2012). 

Nutrigenomiklerin ortaya çıkışı; beslenme, gen ekspresyonu etkileşiminin ardındaki etkenlerin araştırılmasını 

kolaylaştırmıştır. Günümüzde sağlık ve hastalıkta gen ifadesine beslenmenin etkisini gösteren bir dizi çalışma 

bulunmaktadır. Örneğin; yoğun diyet müdahalelerinden sonra hastalar tekrar incelendiğinde, prostat kanseri hastalarında 
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kansere bağlı gen kalıpları üzerinde belirgin bir etki görülmüştür. DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve 

mikroRNA temelli gen susturulması gibi epigenetik modifikasyonlar da besin alımından oldukça etkilenirler.  

İnsan genomunun daha iyi anlaşılması, nutrigenomik uygulamaları hızlandıracak ve refahımız için kişiye özgü beslenme 

de dahil olmak üzere çeşitli beslenme tedavi protokolleri geliştirilecek ve gelecekteki ilaç keşfi üzerine daha güçlü 

kanıtlar oluşturulacaktır (Lundstrom K.,2013). 

Ohio State Üniversitesi İntegratif Tıp Merkezi, entegre kanser bakımı tedavisi üzerine özel bir nutrigenomik protokolü 

geliştirmiştir. Merkez bu protokolü, kişiselleştirilmiş (kişiye özgü) bir diyet müdahalesi programına dahil etmiş ve 

proenflamatuvar moleküller ve fizyolojik parametreler de incelenerek, kuruma rehberlik etmesi için de hala kapsamlı bir 

beslenme tedavisi ve tıbbi değerlendirme programı olarak kullanılmaktadır. 

Diyet suplementasyonu ise şuan bir çalışma üzerinde denenmektedir, bu yapılan çalışmaya göre; 

1)İmmünomodülasyonda önemli rol oynadığı düşünülen Omega-3 yağ asitleri ve B grubu vitaminleri, 

2)Enflamasyonu azalttığı, insülin direncini ve lipit profillerini iyileştirdiği gösterilen Magnezyum oksit, 

3)Serum glikoz seviyelerini düşürdüğü rapor edilen tarçın ekstraktı gibi besinler ve besin bileşenlerinin etkisi insanlar 

üzerinde denenerek, 

Bu çalışma ile bütünleştirici tıp ve nutrigenomikler hakkında bizlere özet bir araştırma raporunun sunulması planlamıştır 

(Varker ve ark.,2012). 

Nutrigenomik alanının hedefi, kişilerin diyetiyle genleri arasındaki etkileşimi ifade etmektedir. Bu etkileşimde gıda 

bileşenlerinin insan vücudundaki  sindirim, absorpsiyon ve biyoaktif taşınması, ayrıca onların tesiri ve molekül alanları 

da gen düzeyinde önem taşımaktadır. Çeşitli besinler (fitokimyasal, zookimyasal, fungokimyasal ve bakteriyokimyasal 

maddeler de dâhil olmak üzere), çoklu besin bileşenleri, kuşkusuz karmaşık kompleks sonuçlarla kanser riskini ve tümör 

davranışını etkileyebilmektedir. Bu bulgular, tüm bireylerin belli bir diyete aynı şekilde yanıt vermediklerini 

göstermektedir.  

Hem meme kanseri hem de kolorektal kanserlerin, beslenme şekline nasıl tepki verebileceğine ilişkin örnekler 

nutrigenomikler tarafından hala gözden geçirilmektedir. ’’Bir boyut herkese uyuyor.’’ anlayışı sona erdiğinde ve 

kişiselleştirilmiş yaklaşımlar ortaya çıktığında, diyet değişiminden en çok fayda sağlayan kişileri ve risk altına 

girebilecek kişileri belirlemek, bu  anlamda çok daha kolay olacaktır (Riscuta ve Dumitrescu, 2012). 

Beslenme genomiği, beslenme araştırmalarında yüksek verimli genomik araçlar kullanarak besin/gen etkileşimlerini 

yansıtır. Nutrigenomik alanı ayrıca, bireysel genotipler ( bireylerin sağlıklı olma durumuna ve kronik hastalık riskine 

yatkın olma durumuna göre) üzerine besinlerin etkisini ve  hastalıklara olan genetik yatkınlığın uygun diyetlerle nasıl 

değiştirilebileceğini göz önüne almaktadır. Örneğin, yapılan bazı çalışmalarla, brokoli de dahil olmak üzere 

‘brassicaceous’ sebzelerinin yüksek oranda düzenli tüketimi, düşük kanser riski ile yakından ilişkili bulunmuştur. 

Brokoli, biyoaktif kimyasallar olarak; glukozinolatlar, kaempferol, kersetin, lutein, karotenoidler, çeşitli vitaminler, 

mineraller ve aminoasitler ile farklı bitki pigmentlerini içermektedir. Kanseri önlemedeki etkisinde; ksenobiyotik 
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metabolize edici enzimlerin modülasyonu, NF-E2 p45 ile ilişkili faktör-2 (Nrf2) aracılı stres tepki mekanizmaları ve 

genomik istikrarsızlığa karşı koruma da dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar görev almaktadır. Brokoli ve brokoli 

ekstraktları; antiinflamatuvar etkileri, sinyal iletimi üzerine etkileri, epigenetik etkileri ve kolonik mikrofloranın 

modülasyonu yoluyla olan etkisi sayesinde kanserin ilerlemesini önlemektedir. Standart biomarker metadolojileri 

kullanılarak, brokoli ve diğer anti-kanser besinlerle yapılan nutrigenomik çalışmaları, karmaşık bir resmin belli bir 

kısmını aydınlatıp, faydalı sonuçlar ortaya koyabilmiştir (Ferguson ve Schlothauer, 2012). 

Diyet, kanser gelişiminde veya önlenmesinde en etkili çevresel faktörlerden biridir. Diyetin karmaşık yapısı nedeniyle, 

diyet bileşenlerinin karsinogenezisteki rolü konusunda net açıklamalar yapmak oldukça zordur. Bununla birlikte yüksek 

verimli omik teknikler kullanarak araştırmacılar, günümüzde hastalık gelişiminde rol oynayan etkenleri-molekülleri 

tanımlamak için geniş gen transkript, protein ve çeşitli metabolit gruplarını da analiz etmeye başlamışlardır (Sung ve 

Bae, 2010). 

Diyet; koruyucu, kanserojen ve mutajenik ajan karışımıdır. Bu ajanların çoğu biyotransformasyon enzimleri tarafından 

vücutta metabolize edilirler. Protein ekspresyonunu değiştiren genetik polimorfizmler ve bu biyotransformasyon 

enzimleri bireylerde kanser gelişme riskini değiştirebilmektedir. İnsanlar tarafından tüketilen yiyeceklerde 25.000’den 

fazla, farklı biyoaktif bileşen olduğu ileri sürülmektedir. Bu biyoaktif gıda bileşenlerinin 500’den fazla çeşidinin 

predispozan (eğilimli,yatkın) ajanlar olabileceği ve kanser patogenezinde önemli rol oynadıkları kanıtlanmıştır. 

Koruyucu makro ve mikro besin ögelerini içeren bir diyet ile kanserojen ve mutajenlerin, özellikle genetik olarak duyarlı 

bireylerde kanser gelişim riskini modüle edebileceği düşünülmektedir (Ardekani ve Jabbari, 2009). 

Farklı biyoaktif gıda bileşenleri, bitkiler (fitonutrientler) ve hayvansal kaynaklar (zoonütrientler) gibi çeşitli 

kaynaklardan ortaya çıkabilmektedir. Bu gıda bileşenlerinin grupları da kanser riskini modüle etmektedirler. Bunlar, 

belirli genetik polimorfizmlerle olan etkileşimlerine ve birbirlerini diğer kanserojenik ve antikanserojenik (koruyucu) 

gıdalarla karşılaştıklarında nasıl etkilediklerine göre sınıflandırılabilmektedir. Farklı gıda türleri arasındaki etkileşimler 

de genel tepkiyi etkileyebilmektedir. Nutrigenomik bilimi, bir bireydeki genlerle uyguladığı diyetler arasındaki 

etkileşimi ve biyoaktif gıda bileşenlerinin verdiği cevabın kişinin genlerini nasıl etkilendiğini anlamaya odaklanır. 

Besinlerin, gen ekspresyonunu nasıl etkilediği ve DNA ile protein moleküllerinde ne tarz değişikliklere yol açtığı da bu 

bilim sayesinde açıklanmaktadır. Bireylerdeki gen-diyet etkileşim mekanizmasının ve bu mekanizmada yer alan 

bileşiklerin tespiti, potansiyel olarak kanser semptomlarının önlenmesinde ve/veya azaltılmasında ve önemli hedef 

moleküllerin de tanımlanmasında bizlere yardımcı olabilmektedir (Ardekani ve Jabbari,2009). 

Yapılan bir çalışmada, nutrigenomiklerin öncelikli hedefleri şu şekilde tanımlanmaktadır: 

1-Transkripsiyon faktörlerinin (besin maddesi hedefleri olarak) ve hedefledikleri genlerin tanımlanması, 

2-Ana diyet sinyallerinin hücresel seviyedeki tespiti ve hücre karakterizasyonunda yer alan sinyal yolaklarının 

tanımlanması, 

3-Hücreye ve hedef organına göre spesifik gen ekspresyon işaretleri oluşturan, spesifik mikro ve makro besin 

maddelerinin ölçümü, 
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4-Diyetle ilintili hastalıkların daha iyi anlaşılması için besinlerle ilgili düzenleyici yolakları ve proinflamatuvar stres 

yolakları arasındaki etkileşimlerin tanımlanması, 

5-Diyetle ilintili hastalıkların (diyabet, hipertansiyon, atherosklerozis, kanser vb.) gelişiminde risk faktörleri 

oluşturabilecek kişisel genotiplerin tanımlanması, 

6-Diyet yanıtına göre değişen hastalığın erken tespiti ve yatkınlığının biyolojik belirteçlerini keşfetmek için beslenme 

sistemleri biyolojisinin kullanılmasıdır. 

Bu tekniklerin çoğu, modern genetik araştırmalar için kullanılan tekniklerle de benzerdir. 

Kanseri önleme çalışmalarında, çalışılan konular şunlardır: kanserojen metabolizması, DNA onarımı, hücre 

proliferasyonu/apoptozu, farklılaşma, inflamasyon, oksidan /antioksidan dengesi ve anjiyogenez. 

Şu ana kadar 1000’den fazla, kanser önleyici faaliyetlerde kullanılan farklı fitokimyasal tespit edilmiştir. Bu diyet 

bileşenlerinin eksikliği, DNA onarım yollarını bozarken; flavonoidler, E ve C vitaminleri ve ROS’u temizleyen 

izosiyanatlar gibi birçok diyet bileşeni de oksidatif DNA hasarının onarımını sağlamaktadır. 

Örneğin; pişmiş havuçlar kullanılarak yapılan bir besin takviyesi çalışmasında, pişmiş havuçlar bireylere verildikten 

sonra, bireylerin beyaz kan hücrelerindeki 8-oxodG maddesinin (oksidatif DNA hasarının bir göstergesi) onarımının 

arttığı gösterilmiştir. 

Bu tür araştırmaların, bir tek biyoaktif bileşen yerine tüm gıda bileşenleri üzerinde uygulanması, vücuttaki çeşitli etkilerin 

belirlenmesinde önemlidir. Bununla birlikte, antioksidanlar, gıda matriksinde bulunan diğer bileşenlerin etkileşimlerine 

aracılık etmede önemli bir role sahip olmaktadır (Go vd., 2003; Ardekani ve Jabbari, 2009). 

Kanserin önlenmesinde ise, bireylerin DNA onarımı kapasitesindeki değişiklikleri, hücre döngüsü düzenlenmesindeki 

adımlar ve diyet bileşenleri için önemli moleküler hedefleri içeren apoptoz oldukça önemlidir. Ayrıca, preneoplastik 

ve/veya neoplastik hücrelerin büyüme hızları, hücre büyüme mekanizmalarının hasarı nedeniyle de bu hastalıkta, normal 

hücrelere göre çok daha hızlı olmaktadır. Dolayısıyla hücre döngüsündeki bir tutukluğu tekrar başlatmak veya diyet 

biyoaktif bileşen maddeleriyle apoptozu indüklemek, kanseri önlemek için kullanılabilir. 

Hücre proliferasyonunu düzenleyen diyet bileşenlerinin bazıları arasında, kanserli hücrelerin çoğalmasının durmasına 

neden olan genistein ve epigallokatekin-3-galat gibi fenolik bileşikler de bulunmaktadır. İzosiyanatlar ise, p21’in 

ekspresyonunu düzenleyebilir ve aynı zamanda G2-M kontrol noktasında hücre proliferasyonunu da inhibe 

edebilmektedir. 

Selenyum, epigallokatekin-3-gallat, feniletil izosiyanat, retinoik asit, sulforaphane, kurkumin, apigenin, kuersetin ve 

resveratrol, kanser önleyici etkisini apoptoz inhibisyonu ile sağlamaktadırlar.  

Normal fizyolojik süreçteki apoptotik olaylarda, esas olarak hücrelerin ölüm reseptörleri ile spesifik ligandları arasındaki 

etkileşim belirgindir. Fakat, kanserli hastalarda mitokondri yoluyla aracılık eden başka bir apoptotik yol daha vardır ve 

birçok biyoaktif diyet bileşeni de bu yolu kullanarak, apoptozisin regülasyonunda kemopreventif bir özellik 

gösterebilmektedir (Ardekani ve Jabbari,2009; Hardman, 2014). 
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Nutrigenomikler ve kanser mekanizmasında ise; diyet bileşenlerinin genel olarak antiapoptotik molekülleri aşağıya 

çektiği ve proapoptotik molekülleri ise yükselttiği gösterilmiştir. Antiapoptotik ve proapoptotik proteinler arasındaki bu 

dengesizlik mitokondrial membranlardan sitokrom c’nin salınmasına neden olur ve bu da kaspaz-9 ile kompleks oluşturur 

ve ardından kaspazlardan 3-6 ve 7’nin aktivasyonuna neden olur. Kaspazlar aktive edildiğinde birçok hücre içi proteinin 

bozunması morfolojik değişikliklerle sonuçlanır ve normal olarak bu da apoptotik hücrelerle alakalı bir durumdur. Bu 

mitokondriyum aracılı apoptozu arttırmak için de diyet bileşenleri, proapoptotik c Jun N kinaz (JNK) aktivasyonunda ve 

antiapoptotik NF-Kb sinyal yolaklarının inhibisyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Mitokondrianın, kaspazların ve 

diğer apoptozise bağlı proteinlerin tutulumu da, diyet bileşenlerinin sitotoksik hücreler üzerindeki etkilerinin izlenmesine 

izin vermektedir. 

Özetle, besin bileşenleri muhtemelen insanlardaki kanser riskinin önlenmesinin ana belirleyicilerdendir. Genetik 

polimorfizmler ise, absorpsiyon ve metabolizmayı etkileyerek diyet bileşenlerine verilecek yanıtın değişmesine neden 

olmaktadır. Epigenetik olaylar ise, DNA metilasyon kalıplarındaki değişikliklere neden olabilir ve böylece gıda 

bileşenlerine yanıt olarak modifiye edilebilen genel gen ifadesini etkilemektedir. Birçok farklı diyet bileşeni de, post-

translasyonel olayları etkilemekte ve varyasyonların en azından bir kısmını oluşturabilmektedir. 

Biyoaktif gıda bileşenleri, kanseri önlemede önemli olan hücresel ve moleküler olayları etkileyebilmektedir. Doku/hücre 

modeli sistemlerini kullanan diyet bileşenleri üzerine yapılan çalışmalar; yakın gelecekte nutrigenetik, nutrisyonel 

epigenomikler, beslenme transkriptomikleri, proteomik ve metabolomik arasındaki karşılıklı ilişkileri anlamamıza 

yardımcı olabilir. Moleküler beslenme alanı genişledikçe ve insan genomunun işlevleri daha iyi anlaşıldığında, gıdaların 

ve gıda bileşenlerinin kanseri ve insan metabolizmasını nasıl etkilediğine dair yeni bir anlayış ortaya çıkacaktır (Ardekani 

ve Jabbari, 2009; Zhu vd., 2017). 

Gelecekte kanser insidansının artması beklenmekte ve bu zorlukla yüzleşmek için etkili bir koruyucu stratejiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Diyet alışkanlıklarının değişmesi, kanser riskini azaltmak için potansiyel olarak etkili bir yaklaşımdır. 

Kanser tedavisinde, belirli bir gıda veya biyoaktif bileşenin insan vücudundaki biyolojik rolünün değerlendirilmesi ve 

besin-besin, besin-gen etkileşimlerinin iyi bilinmesi, genetiğin bir fonksiyonu olarak hastalıklara karşı bireysel 

yatkınlığın tahmini ve diyet müdahalelerinin bireylere yararının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Diyet, kanser 

gelişim riskini en aza indirgemek için önemli bir faktördür. Tümör oluşum sürecini tetikleyebilecek diğer risk faktörleri 

ise; kötü çevre, virüsler, sigara kullanımı, fazla alkol tüketimi vb. dir. Kanserin önlenmesinde, bu faktörlere kesinlikle 

dikkat edilmelidir (Nepomuceno JS, 2013; Kang JX, 2013). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, kanser tedavisinde nutrigenomiklerin önemli rollere sahip olduğu oldukça açıktır. Bununla birlikte kanser 

tedavisinde nutrigenomiği tam anlamıyla uygulayabilmek için hala çok sayıda translasyonel araştırmaya da ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Özellikle klinik olarak etkili diyet protokolleri geliştirmek, özel durumlar için ek formüllerin yanı sıra 

fayda ölçütlerini belirlemek ve kanser için  biyolojik belirteçler geliştirmek hedeflenmelidir. 

Nutrigenomik, kanser yönetimine yeni bir yaklaşımı önermekte; böylelikle kanser tedavisi de nutrigenomik uygulamalar 

için daha kapsamlı bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Ayrıca, multidisipliner bir yaklaşım da bu alanda yapılacak çeşitli 

çalışmalara, önemli katkılar sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Amaç: Laboratuvar akreditasyon sistemi tıbbi ve deney laboratuvar testlerinin ulusal ve uluslararası tanınabilirliği 

açısından günümüzde oldukça önemlidir. Ülkemizde deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 

Yetkinliği için Genel Gereklilikler”, Tıbbi laboratuvarların akreditasyonu ise bu standarda ilaveten TS EN ISO 15189 : 

2013 - “Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik için Şartlar” standardının şartlarının esas alınmasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada deney ve kalibrasyon laboratuvarları ile tıbbi laboratuvarların akreditasyon 

gerekliliklerindeki farklılıklar, akreditasyon süreçleri ve işleyişi hakkında karşılaştırılmalı olarak bilgi verilmesi 

amaçlanmıştır. 

Bulgular: Ülkemizde sağlık sektöründe TS EN ISO 15189: 2013, TS EN ISO/IEC 17025: 2017,  TÜRKAK zorunlu 

dokümanlar (R20.09, R20.21 vb.) ve ILAC şartlarına göre akredite olmuş TÜRKAK’da aktif 25 tıbbi laboratuvar 

bulunmaktadır. Tıbbi laboratuvar ve deney ve kalibrasyon laboratuvarları akreditasyonu personel nitelikleri, teknik 

nitelikler, altyapı şartları, izlenebilirlik, güvenlik şartları gibi gereklilikleri içermektedir. Diğer taraftan deney ve 

kalibrasyon laboratuvarlarında deneylerin gerçekleştirilmesi ve laboratuvar cihazlarının çeşitli kalibrasyon faaliyetleri 

TS EN ISO/IEC 17025:2017, Avrupa Akreditasyon Birliği dokümanları (EA 4/02, EA 4/16) ve TÜRKAK zorunlu 

dökümanları (R20.09, R20.1, R20.18 vb.) şartlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ülkemizde akredite olmuş 

aktif 821 adet deney laboratuvarı ve 122 kalibrasyon laboratuvarı bulunmaktadır. Deney, kalibrasyon ve tıbbi 

laboratuvarların akreditasyonunda ortak gereklilik ve standartlar (ILAC P09, ILAC P10; TÜRKAK R10.01-R10.13 

rehberleri) da bulunmaktadır. 

Sonuç: Laboratuvarın yaptığı tüm ölçüm ve test sonuçları, ulusal ve uluslararası standartlara göre izlenebilir olmalı, 

faaliyetler liderlik, tarafsızlık, vizyon ve sistematik çalışmaların ışığı altında laboratuvarın akreditasyonu ile 

sağlanmalıdır. Bu çalışma laboratuvar akreditasyonu ile ilgilenen deney ve kalibrasyon laboratuvarları ile tıbbi 

laboratuvarların gerekliliklerin, bu gereklilikler arasındaki farklılıkların bilinmesi ve derlenmesinin ülkemizde bu 

alandaki faaliyet gösteren ilgili taraflar açısından önemli olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Akreditasyon, ISO 17025, ISO 15189, deney ve kalibrasyon laboratuvarları, tıbbi laboratuvar. 
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ACCREDITATION JOURNEY IN TURKEY IN TESTING AND MEDICAL LABORATORIES BY ISO/IEC 

17025 AND ISO 15189 

 

ABSTRACT 

Aim: Nowadays,  in terms of national and international acceptance of medical and testing laboratory tests,  laboratory 

accreditation system is particularly important. In our country the accreditation of experiment,  analysis and calibration 

laboratories is executed by Turkish Acreditation Agency (TURKAK) by crediting  TS EN ISO/IEC 17025 : 2017  

"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories". Beside this standart, for the 

accreditation of medical laboratories TS EN ISO 15189 : 2013 "Medical laboratories –Requirements for quality and 

competence" is taken into account. In this study it is aimed to give comparative information about the differences in the 

accreditation requirements of testing and calibration laboratories and medical laboratories, the accreditation processes 

and procedures. 

Results: In our country there are 25 active medical laboratories in health sector accredited by TURKAK according to 

TS EN ISO 15189: 2013,  TS EN ISO/IEC 17025: 2017, TURKAK's necessary documents (R 20.09, R 20.21 etc. ) and 

ILAC terms. The accreditation of medical laboratories and testing and calibration laboratories includes the requirements 

like personal qualities, technical qualities,  infrastructure terms,  traceability and security terms. On the other hand,  the 

practices of the required test and the various calibration activities of testing and calibration laboratories are applied 

according to the terms TS EN ISO/IEC 17025: 2017,  European  Accreditation docu ments (EA 4/02,  EA 4/16) and 

TURKAK's necessary documents (R20.09,  20.1, R20.18 etc.) In this respect,  there are  821 accredited active experiment 

laboratories and 122 calibration laboratories  in our country. There are common requirements and standards (ILAC P09, 

ILAC P10; TURKAK R10.01-R10.13 guides etc.) in the accreditation of experiment, calibration and medical 

laboratories. 

Conclusion: All the measurements done by the laboratory and the test results have to be traceable according to national 

and international standards. The activities of the laboratory have to be provided by the laboratory accreditation in the 

light of leadership, objectivity,  vision and systematic studies. This study is thought to be significant for all the interested 

partners active in this field in terms of recognition and gathering of the requirements of  testing and calibration 

laboratories and medical laboratories which are interested in laboratory accreditation and the differences between these 

requirements. 

Key words: Accreditation, ISO 17025,  ISO 15189,  testing and calibration laboratories,  medical laboratory 

 

GİRİŞ 

Gıda güvenliği, çevre güvenliği, ürün güvenliği, ürün uygunluğunun belirlenmesi ve kamu sağlığının 

korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi gibi faaliyetlerin sürekliliği için laboratuvarlarda çeşitli testler ve analizler 
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uygulanarak sağlanır. Laboratuvarların etkin ve verimli hizmet vermesi, sistematik ve kaliteli hizmet sunmaları oldukça 

önemlidir. Sistematik ve kaliteli hizmet sunmak, yani uzmanlaşabilmek için akredite laboratuvar olmak artık bir 

zorunluluk haline gelmiştir (Bozkurt ve ark., 2017). Güvenilir gıda, yem, plastik, metal vb. malzemelerin üretimi, 

dayanıklılığı, kullanımı ve tüketimi, standardizasyonu ve güvenilir sağlık hizmetleri ancak güvenilir ölçüm sonuçlarıyla 

sağlanabilir.  

Akreditasyon, bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyeti veya faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir 

kurum tarafından, uluslararası standartlara göre, denetlenerek resmi olarak tanınması işlemi olup, faaliyet 

alanı/alanlarında güvenilirliği ve geçerliliği desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır 

(http://www.turkak.org.tr/ erişim:13.08.2018). Akreditasyon, yapılan akredite faaliyetlerin yetkinliğini, izlenebilirliğini, 

kalitesini, tarafsızlığını, ulusal ve uluslararası geçerliliğini, gizliliğini ve tutarlılığını güvence altına alır.  Bu bağlamda 

laboratuvar akreditasyonu; TS EN ISO/IEC 17025:2017 kapsamında laboratuvarların yetkinliğini, tarafsızlığını ve 

tutarlılığına dair genel gereklilikleri kapsar. TS EN ISO 15189’e göre akreditasyon ise, uygunluk değerlendirme 

kuruluşlarınca düzenlenen deney ve muayene raporları gibi belgelerin güvenilirliği, geçerliliği sağlamaktadır. Diğer bir 

değişle, ‘bir kuruluşun belirli görevleri yürütmek için yeterli olduğunun, yetkili bir kuruluş tarafından resmi olarak 

tanınması prosedürü’ olarak tanımlanmaktadır (TS EN ISO 15189: 2013-04). Her ülkenin kendi akreditasyon sistemi 

mevcut olup, ülkemizde Avrupa Akreditasyon Birliği (European Cooperation for Accreditation, EA) tarafından onay 

almış olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) görev yapmakta olup, akreditasyon süreci TÜRKAK tarafından 

izlenmektedir (Tiryaki ve Temur, 2016). Akreditasyon, alanında tanınabilirlik yetkinlik sağlayan kurumsal bir prestijlik 

ifadesidir (Bozkurt ve ark., 2017). Akreditasyon yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlık içeren ve ihtiyari uygulanan bir 

süreçtir. Bir laboratuvarın akreditasyonu aşağıdaki faydaları sağlamaktadır; 

• Bir testin kim tarafında nerede yapılırsa yapılsın, testin belirlenmiş güven aralıklarında aynı sonucu vermesi 

sağlanır. 

• Ticari üstünlük, saygınlık ve müşteri güvenini sağlar, aranılırlığını artırır. 

• Laboratuvarın çoklu denetim yerine tek denetimden geçmesini sağlar (Bakır ve Laleli, 2006). 

• Laboratuvar, objektif bir değerlendirme ile denetlenir. 

• Sistematik hataların engellenmesi sürekli gözden geçirme ve risk ve fırsatların değerlendirilmesi esasına 

dayanarak sağlanır. 

• Laboratuvar içi ve laboratuvarlar arası iletişimi artırır. Çalışanların kaliteye ortak olması sağlanır. 

• Laboratuvarın daha iyi yönetilmesini ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlar.  

• Laboratuvar faaliyetlerinde izlenebilirlik ve kontrol sağlanır. 

Akreditasyon faydaları ile laboratuvarın yetkinliğini, tarafsızlığını ve tutarlılığını güvence altına alır.  

 

Akreditasyon süreci, ISO 17025:2017 standardı, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC), Uluslar 

arası Akreditasyon Forumu (IAF)’na bağlı Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) rehber dokümanları ve TÜRKAK 

dokümanlarından oluşmaktadır (Bozkurt ve ark., 2017). Bu nedenle akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 

düzenledikleri çalışma ve uygunluk belgelerinin (kalibrasyon sertifikası, deney ve muayene raporu vb)  kontrolü tarafsız 

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/AkreditasyonAkreditasyonNedir.aspx
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ve bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından gerçekleşmesini içermektedir. ILAC’a tam üye olan TÜRKAK deney ve 

kalibrasyon alanlarında karşılıklı tanınma anlaşması (MRA) imzalamış olup, böylece TÜRKAK tarafından verilen 

akreditasyon hizmetlerinin uluslararası tanınırlığı sağlanmıştır. 

İster deney, ister tıbbi laboratuvar olsun bir laboratuvarın akreditasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 

öncelikli olarak; 

✓ Akredite edileceği faaliyet kapsamının belirlenmesi 

✓ İlgili personelin yeterliliğinin sağlanması amacıyla sistem eğitimlerinin sağlanması 

✓ İzlenebilirlik ve dokümantasyon sisteminin oluşturulması, 

✓ Altyapı, çevre, yerleşim ve diğer fiziksel koşulların sağlanması 

✓ Gerekli alet-ekipman ve cihazların teminin sağlanması  

✓ Teknik yeterlilik (Eğitilmiş personel, test yöntemleri, uygun cihazlar) sağlanmalı 

✓ İş akış planları, analiz yöntemleri ve birim faaliyetleri belirlenmesi, 

✓ Geçerli kılma ve yeterlilik deneylerinin tanımlanması 

✓ Ölçüm belirsizliği ve ölçümlerin izlenebilirlik şartlarının belirlenmesi (Bakır ve Laleli, 2006; Bozkurt ve ark., 

2017). 

TS EN ISO/IEC 17025:2017 GEREKLİLİKLERİ VE YENİLİKLER 

TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler’ 

standardı  laboratuvarların yetkinliği, tarafsızlığı ve tutarlı çalışmalarına dair genel gereklilikleri kapsamakta olup, 8 

maddeden oluşmaktadır ve detaylar aşağıda verilmiştir: 

Madde 1-4: Kapsam, bağlayıcı atıflar, terim ve tanımlar; genel gereklilikler (tarafsızlık ve gizlilik) oluşturmaktadır. 

5 Yapısal gereklilikler  

6 Kaynak gereklilikleri  

6.1 Genel  

6.2 Personel  

6.3 Tesisler ve çevresel koşullar  

6.4 Donanım  

6.5 Metrolojik izlenebilirlik  

6.6 Dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetler  

7 Proses gereklilikleri  

7.1 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi  
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7.2 Yöntemlerin seçilmesi, doğrulanması ve geçerli kılınması  

7.2.1 Yöntemlerin seçilmesi ve doğrulanması  

7.2.2 Yöntemlerin geçerli kılınması  

7.3 Numune alma 

7.4 Deney veya kalibrasyon ögelerinin elleçlenmesi  

7.5 Teknik kayıtlar  

7.6 Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi  

7.7 Sonuçların geçerliliğinin güvence altına alınması  

7.8 Sonuçların raporlaması  

7.8.1 Genel  

7.8.2 Raporlar için ortak gereklilikler (deney, kalibrasyon veya numune alma)  

7.8.3 Deney raporları için özel gereklilikler  

7.8.4 Kalibrasyon sertifikaları için özel gereklilikler  

7.8.5 Numune almanın raporlanması – özel gereklilikler  

7.8.6 Uygunluk beyanlarının raporlanması  

7.8.7 Görüş ve yorumların raporlanması  

7.8.8 Raporlardaki tadiller  

7.9 Şikâyetler  

7.10 Uygun olmayan iş  

7.11 Verilerin kontrolü ve bilgi yönetimi  

8 Yönetim sistemi gereklilikleri  

8.1 Seçenekler  

8.1.1 Genel  

8.1.2 Seçenek A  

8.1.3 Seçenek B  

8.2 Yönetim sistemi dokümantasyonu (Seçenek A)  
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8.3 Yönetim sistemi dokümanlarının kontrolü (Seçenek A)  

8.4 Kayıtların kontrolü (Seçenek A) 

8.5 Risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyetler (Seçenek A)  

8.6 İyileştirme (Seçenek A)  

8.7 Düzeltici faaliyetler (Seçenek A)  

8.8 İç tetkikler (Seçenek A)  

8.9 Yönetimin gözden geçirmeleri (Seçenek A)  

Ek A (bilgi için) Metrolojik izlenebilirlik  

A.1 Genel  

A.2 Metrolojik izlenebilirliğin oluşturulması  

A.3 Metrolojik izlenebilirliğin gösterimi  

Ek B (bilgi için) Yönetim sistemi seçenekleri  
 

Standart gerekliliklerine göre bir laboratuvar faaliyet alanları ile ilgili altyapı ve dokümantasyon sistemini 

oluşturmalıdır. Yönetim sistemi gereklilikleri ise Ek A veya Ek B seçeneğine göre gerçekleştirilir. Seçenek B’de ISO  

9001 yönetim sistemi kurulmuş olan bir laboratuvar TS EN ISO/IEC 17025 : 2017’nin 8. maddesi olan Yönetim Sistemi 

Gerekliliklerini sağlamış olur ve laboratuvar akreditasyonu için gerekli olan Genel (tarafsızlık, gizlilik), Yapısal, Kaynak 

ve Proses gerekliliklerini (madde 4, 5, 6 ve 7) tutarlı bir şekilde yerine getirmeli, metrolojik izlenebilirliği sağlamalıdır. 

Seçenek A’da ise TS EN ISO/IEC 17025 : 2017’nin 4 5, 6 ve 7. Maddelerine ek olarak 8. maddesi olan Yönetim Sistemi 

Gereklilikleri’nin  madde 8.2’den madde 8.9’a kadar sağlanması söz konusudur. Standardın eklerinde yer alan ve bilgi 

niteliğinde yer alan Metrolojik izlenebilirlik ve Yönetim sistemi seçeneklerine göre gereklilikler gerçekleştirilir. 

 TS EN ISO/IEC 17025:2017 gereklilikleri yerine getirmemek ‘uygunsuzluk’ olarak tanımlanmaktadır. 

Uygusuzluklar ‘büyük’ ve ‘küçük’ uygunsuzluk olarak tanımlanmakta olup,  standart gerekliliklerinin karşılanmaması 

durumuna ‘büyük’, sistematik olmayan ve zaman zaman oluşabilecek aksaklıklardan oluşabilecek uygunsuzluklara ise 

‘küçük’ uygunsuzluk denilmektedir. Uygunsuzluk oluşturma potansiyeli olan durumlara ise ‘gözlem ‘ adı verilmektedir 

(Bozkurt ve ark., 2017). 

 

TS EN ISO 15189:2013 GEREKLİLİKLERİ 

TS EN ISO 15189:2013 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar 5 maddeden oluşmakta olup, tıbbi 

laboratuvarlar için 4 ve 5. Maddelerde ilgili gereklilikler tanımlanmıştır.  
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1 Kapsam  

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar  

3 Terimler ve tarifler  

4 Yönetim şartları  

4.1 Kuruluş ve yönetim sorumluluğu  

4.2 Kalite yönetim sistemi  

4.3 Doküman kontrolü  

4.4 Hizmet anlaşmaları  

4.5 Başvuru laboratuvarları tarafından yapılan analizler  

4.6 Dış hizmetler ve malzemelerin temini  

4.7 Danışmanlık hizmetleri  

4.8 Şikayetlerin çözümlenmesi  

4.9 Uygunsuzlukların tanımlanması ve kontrolü 

4.10 Düzeltici faaliyet  

4.11 Önleyici faaliyet  

4.12 Sürekli iyileştirme  

4.13 Kayıtların kontrolü  

4.14 Değerlendirme ve tetkikler  

4.15 Yönetimin gözden geçirmesi  

5 Teknik şartlar  

5.1 Personel  
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5.2 Yerleşim ve ortam koşulları  

5.3 Laboratuvar donanımı, reaktifler ve sarf malzemeleri  

5.4 Analiz öncesi prosesler  

5.5 Analiz prosesleri  

5.6 Analiz sonuçları kalitesinin güvence altına alınması  

5.7 Analiz sonrası prosesler  

5.8 Sonuçların rapor haline getirilmesi  

5.9 Sonuçların yayımlanması  

5.10 Laboratuvar bilgi yönetimi  

Ek A - (Bilgi için) ISO 9001:2008 ile ISO/IEC 17025:2005 arasındaki ilişki  

Ek B - (Bilgi için) TS EN ISO 15189:2007 ile TS EN ISO 15189:2013’nin karşılaştırılması  

Kaynaklar  

 

ÜLKEMİZDE DENEY LABORATUVARLARI VE TIBBİ LABORATUVARLARIN AKREDİTASYON 

ŞARTLARI 

Ülkemizde laboratuvar akreditasyonu kapsamında, deney ve kalibrasyon laboratuvarların akreditasyonu için TS 

EN ISO/IEC 17025 Standardı ve tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için TS EN ISO/IEC 17025 Standardı ile birlikte, 

TS EN ISO 15189 Standardı referans alınmaktadır. Uluslararası akreditasyon birliği (IAF) ve Avrupa Akreditasyon (EA) 

tarafından referans alınan ortak dokümanlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Deney laboratuvarları ve tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için ortak gereklilikler 

Sıra Özellik Deney Laboratuvarı Tıbbi Laboratuvar 

1 İlgili standartlar 

 

TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve 

Kalibrasyon Laboratuvarlarının 

Yeterliliği için Genel Şartlar” 

TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve 

Kalibrasyon Laboratuvarlarının 

Yeterliliği için Genel Şartlar” 

2 Akreditasyon şartları 

 

IAF GD3 

ILAC G21 

IAF GD3 

ILAC G21 
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(IAF, EA, ILAC) EA 3/01 

EA 3/04 

EA 4/02 

EA 4/07 

EA 4/14 

EA 4/16 

EA ILAC-IAF A4 

EA 5/02 

EA 6/01 

EA 7/01 

EA 7/02 

EA 3/01 

EA 3/04 

EA 4/02 

EA 4/07 

EA 4/14 

EA 4/16 

EA ILAC-IAF A4 

EA 5/02 

EA 6/01 

EA 7/01 

EA 7/02 

 
3 TÜRKAK 

akreditasyon şartları 
R10-01 

R10-02 

R10-03 

R10-04 

R10-06 

R10-08 

R10-09 

R10-10 

R10-11 

R10-12 

R10-13 

R10-14 

R10-08 

R10-08 

R 10-01 

R10-02 

R10-03 

R10-04 

R10-06 

R10-08 

R10-09 

R10-10 

R10-11 

R10-12 

R10-13 

R10-14 

R10-08 

R10-08 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

43 
 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel 

Şartlar” ile birlikte 1 adet IAF dokümanının (IAF GD3) ve 1 adet ILAC dokümanının (ILAC G21) ve 11 adet EA 

dokümanının her iki laboratuvar akreditasyonu için zorunluğu olduğu görülmektedir. Bununla beraber R10 ve R20 serisi 

TÜRKAK rehber dokümanlarından ise 21 âdetinin de her iki laboratuvar akreditasyonu için ortak olan rehber 

dokümanlar olduğu saptanmıştır. 

Diğer taraftan, deney laboratuvarları ve tıbbi laboratuvarların akreditasyonunda şartların farklılıkları 

bulunmaktadır. Bu bağlamda tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için ‘TS EN ISO 15189 - “Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite 

ve Yeterlilik için Özel Şartlar” sağlanması gerekirken,  bu şartların sağlanması deney laboratuvarları için gerekli değildir. 

Bununla beraber akreditasyon gerekliliklerinde Tablo 2’de de verildiği üzere TÜRKAK rehberlerinin uygulanması 

açısından farklılıklar yaşanmaktadır. Örneğin, R20-02 Deney/Analiz Sonuçlarındaki Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin 

TÜRKAK Prensiplerini içerirken ve Deney Laboratuvarları için gerekli şartlar arasında iken, R20-20 Tıbbi 

Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsamın Bildiriminde Belirtilecek Tıbbi İnceleme (Analiz) Alanlarını içermekte 

olup Tıbbi laboratuvarlar için gereklilikleri içermektedir. 

Tablo 2: Deney laboratuvarları ve tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için farklılıklar  

R20-09 

R20-18 

R20-21 

R20-23 

R20-29 

R20-31 

R20-43 

 

R20-09 

R20-18 

R20-21 

R20-23 

R20-29 

R20-31 

R20-43 

 
4 Teknik yeterlilikler Ölçüm belirsizliği 

Metot validasyonu 

İzlenebilirlik 

Ölçüm belirsizliği 

Metot validasyonu 

İzlenebilirlik 

 

Sıra Özellik Deney Laboratuvarı Tıbbi Laboratuvar 
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TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 versiyonunda standart gerekliliklerinde standart yönetim sistemi yaklaşımından, 

fırsat ve risk temelli yönetim sistemi yaklaşımına geçilmiş olup, ISO/IEC uygunluk değerlendirme standartları ile 

uyumlaştırma yapılmıştır.  Bu bağlamda laboratuvar risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerin; yönetim sistemine nasıl entegre edileceğini ve uygulanacağını ve etkinliğinin nasıl değerlendirileceğini 

planlamalıdır. Standartta düzeltici faaliyet yaklaşımından (hatayı düzeltme odaklı yaklaşım), önleyici faaliyet 

yaklaşımına (risk temelli düşünerek hatanın oluşmasını önleme/riski azaltma yaklaşımı) geçilmiş olup, bununla birlikte 

metrolojik izlenebilirlik, doğrulama, geçerli kılma ile karar kuralı (belirlenmiş gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm 

belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağının açıklandığı kural) ifadesi yer almaktadır. Bununla birlikte 2017 versiyonunda 

dokümantasyonun daha esnek olması sağlanmıştır (TS EN ISO/IEC 17025 : 2017). 

ISO 15189 Standardı ise ISO/IEC 17025 ve ISO 9001 standartları temel alınarak hasta ve klinik personel 

gereksinimleri ve beklentileri bakımından daha özel ihtiyaçlar standardı olup Tablo 3’te bu standartların karşılaştırılması 

yapılmıştır. 

Tablo 3: ISO 15189 : 2013,  ISO/IEC 17025 : 2017 ve ISO 9001 : 2015 standartların genel karşılaştırılması 

ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi   

ISO/IEC 17025 : 2017 Kalite Yönetim Sistemi Teknik şartlar  

ISO 15189 : 2013 Kalite Yönetim Sistemi Teknik şartlar Tıbbi Şartlar 
 

1 İlgili standartlar 

 

- TS EN ISO 15189 - “Tıbbi Laboratuvarlar - 
Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar” 

2 Akreditasyon şartları 

 

R20-01 

R20-02 

R20-05 

R20-06 

R20-25 

R20-26 

R20-27 

R20-03 

R20-20 

R20-28 

R20-30 

R20-36 

3 Laboratuvar sayısı 821 deney laboratuvarı  

122 kalibrasyon laboratuvarı 

25 adet tıbbi laboratuvar 

4 Teknik yeterlilikler - Danışmanlık hizmeti 

Hastadan numune alma 

Biyolojik referans aralıkları veya klinik 

karar değerleri 
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ISO 15189’da dikkati geçen farklılık tıbbi şartlar olup; analiz öncesi hastanın hazırlanması ve hastaya gerekli 

bilgilerin verilmesi, gerekli formların uygun şekilde doldurulması, alınacak numunenin türü (biyolojik sıvılar, ameliyat 

ve biyopsi materyalleri ve miktarının ve numuneye yapılacak olan alternatif testlerin seçilmesi, numunenin alım koşulları 

(ilaç öncesi, ilaç sonrası, açlık, tokluk vb.), depolama ve transport koşulları, ilave analizler için süre sınırlaması, doktorun 

isteyeceği ileri/ilave analizler, numunenin kabul/red kriterlerini ve test tekrar kriterlerini, kapsar. Bununla birlikte 

hastanın kayıt ve kabul işlemini gerçekleştiren, numuneyi alan, cihazları kullanan, testleri çalışan, sonuçları 

değerlendiren ve raporları imzalayan tüm personelin yeterliliğinin sağlanması tıbbı şartlar bakımından önemlidir. Ayrıca 

yerleşim ve çevre koşulları hastaların, çalışanların ve ziyaretçilerin bilinen tehlikelerden korunması, hastanın rahatına ve 

mahremiyetine, varsa engelli durumuna dikkat edilmesi ve numune alma koşullarının uygun hale getirilmesi ve 

izlenebilirliğin sağlanması gerekir (Tablo 4).  

Tablo 4: ISO 15189 : 2013,  ISO/IEC 17025 : 2017 standartları arasındaki farklılıklar  

TS EN ISO/IEC 17025:2017 TS EN ISO 15189:2013 
1. Kapsam 1. Kapsam 

2. Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar 2. Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar 

3. Terimler ve tarifler  3. Terimler ve tarifler  

4. Genel Gereklilikler 

4. Yönetim şartları 

5. Yapısal Gereklilikler 

6. Kaynak Gereklilikleri 

7. Proses Gereklilikleri 

8. Yönetim Sistemi Gereklilikleri 

Ek B:Yönetim Sistemi Seçenekleri 

6. Kaynak Gereklilikleri 

5. Teknik şartlar 7. Proses Gereklilikleri 

Ek A:Metrolojik İzlenebilirlik 

 

SONUÇ 

Her ne kadar akreditasyon zor ve zahmetli bir süreç olsa da, gerek deney laboratuvarlarında gerekse tıbbi 

laboratuvarlarda akreditasyon, kullanılan test tekniğinden bağımsız olarak verilerin ve sonuçların güvenilirliğine 

odaklanan bir yönetim sistemi uygulaması sağlamaktadır. Bu suretle güvenilir sonuç veren laboratuvar hizmetleri 

oluşturularak deney ve tıbbi laboratuvarların güvenilirliği sağlanmış, yapılan faaliyetler güvence altına alınmış ve 

kamuoyunun bilgi kirliliği engellenmiş olacaktır. Laboratuvar akreditasyonu ile ilgilenen tarafların deney ve tıbbi 

laboratuvarların akreditasyon süreci ve şartları bilmesi, bu alanda faaliyet gösterecek akredite laboratuvarların sayı ve 

niteliğini arttıracaktır.  

Kaynaklar 
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5-)  DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARININ PRİMİPAR ANNELERİN YENİDOĞAN 

ALGISINA ETKİSİ 

Sibel ŞEKER1, Ümran SEVİL2, 
 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 
 

Anne olmak kadın yaşamının önemli dönüm noktalarındandır. Postpartum dönem, annede oluşan fizyolojik 

değişikliklerin yanı sıra yeni rollerin ve sorumlulukların üstlenildiği, zor bir dönemdir. Bu dönemde ebeveynler bebek 

bakımı vermek, bebek için güvenli bir çevre oluşturmak, bebekle iletişim kurmak, yeni rolleri öğrenmek, aile 

duyarlılığını geliştirmek ve bebekle ilgili problemlerle baş etmek zorundadırlar. Ortaya çıkan durumla baş edebilmek ve 

yeni rollere uyum sağlayabilmek için ailenin gebelik döneminden itibaren oldukça iyi hazırlanması ve aile üyelerinin 

birbirlerine destek olması önemlidir. Ailenin bilgi, tutum ve beceri kazanmasında doğuma hazırlık sınıflarının rolü 

kaçınılmazdır. Verilen eğitimin sonucu olarak anne doğum sonrası dönemde karşılaşabileceği fiziksel, sosyal ve 

emosyonel sorunlarla daha kolay baş edebilecektir (Albes L L, 2000; Gilbert, E. S., Harmon J. S , 2002; Gorrie, T. M., 

McKinney, E. S., Murray, S. S., 1998;  Goudreau, J.,2003;  Zwelling, E., Philips, C. R., 2001). 

 

Doğum sonrası ilk günlerde annelerin bebeklerini algılama durumları daha sonraki gün/ay ve yıllarda oluşacak anne-

bebek ilişkisinin temelini oluşturur. Annenin bebeğini algılamasında ve anne-bebek ilişkisinin gelişmesinde annenin 

yaşı, gebeliğin istenme durumu, ailenin sosyo-ekonomik kültürel durumu, aile içi ilişkileri, annenin kendi ailesinden 

aldığı sevgi ve bebeğin salık durumu gibi faktörlerin oldukça etkili olduğu belirtilmektedir (Altun Yılmaz E., Savaşer 

S,2017; Balcı, S., Savaşer, S., 1998).  

 

Anneler bebeklerini, ilk kez anne karnındaki hareketleriyle algılarlar. Bu durum anne bebek ilişkisinin temelini oluşturur. 

Doğumdan sonraki süreçte annenin bebeğini algılaması iletişim sürecini başlatır. Anneler bebeklerini işitme, görme ve 

dokunmayla algılarlar. Doğumdan hemen sonra annenin bebeğinin ağlamasını duyması bebeğin sağlıklı olduğunun 

işaretini verir. Sonraki ilk dakikalarda bebeğin sıcak ve kuru olan annenin karnına konması ten temasını başlatır. Babanın 

göbek kordonundaki atımları hissetmesi ve göbek kordonunu kesmesi de bebeği algılamasında önemli bir faktördür. Göz 

göze iletişim ise algılamada önemli bir etkendir. Ebeveynler bebeklerini ilk kez kucaklarına aldıklarında iletişimi 

başlatmak için farkında olmadan bebeklerinden gözlerini açmasını isterler. Algılamanın sağlanması için doğumdan 

sonraki ilk 45 dakika içinde bebeğin anne yüzünden en fazla 6-12 inch (yaklaşık 15-30 cm) uzaklıkta bulundurulması 

gerekmektedir. Birçok ebeveyn bebeğine zarar vereceği düşüncesiyle bebeğine dokunmaktan kaçınır. Oysa dokunmak 

algılamada önemli bir unsurdur. Özellikle emzirme, annenin bebeğini olumlu yönde algılamasını sağlar. Bu sırada anne 

ve bebek arasında tensel temas da sağlanmış olur. Doğumdan sonraki ilerleyen zamanda annenin bebeğini koklaması, 

dokunması, ihtiyaçlarını karşılaması bebeğini olumlu algılamasını artırır (Ekşi A.,1999;  Gorrie, T. M., McKinney, E. 

S., Murray, S. S., 1998; Goudreau, J., 2003;  London, M. L., Ladewig P.,2000;  Wickham, S.,2004;  Wong, D. L., et al., 

2001).   
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Hemşirelerin, annelerin bebeklerine karşı gösterdikleri yaklaşımı sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için anne ve 

bebek arasındaki etkileşim ile normal bağlanma süreci ve doğumdan sonraki günlerde olumlu anne-bebek ilişkisinin 

başlatılmasından sorumlu olduklarını bilmelidirler (Balcı, S., Savaşer, S., 1998;, Ekşi A.,1999; Gorrie, T. M., McKinney, 

E. S., Murray, S. S., 1998; London, M. L., Ladewig P.,2000;  Wickham, S., 2004; Wong, D. L., et al., 2001).   

 

Günümüzde hemşireler üstlendikleri eğitimci rolleri ile geliştirdikleri farklı yaklaşımlarla ailelerin eğitiminde önemli 

görevler üstlenmektedirler. Son yıllarda aile merkezli ya da gebe merkezli yaklaşımlarda özellikle grup eğitimleriyle 

bebek bekleyen çiftler ve aileleri gebelik, doğum, doğum sonrası dönem ve bebek bakımına ilişkin 

bilgilendirilmektedirler. Bu eğitimlerde temel hedef; gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde özellikle anne ve bebek 

ile ailenin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, gebelik ve doğum sonrası döneme uyumun kolaylaştırılarak 

yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesidir. Böylece aile üyeleri doğum sonrası döneme kolayca uyum sağlamakta, 

gebelik öncesi yaşamlarına oldukça hızlı ve bu yaşama en yakın olacak şekilde dönmekte; yaşadıkları olumlu 

deneyimlerle bebeklerini daha olumlu algılayıp, onu daha çabuk ailenin bir üyesi haline getirebilmektedirler (Stanhope, 

M., Knollmueller, R. N., 2000; Wong, D. L., et al., 2001). 

 

Bu çalışma; doğuma hazırlık sınıfları (DHS)’nın primipar annelerin doğum sonrası dönemde bebeklerini algılaması 

üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırma Soruları 

1.  DHS’na devam eden ve etmeyen annelerin yenidoğan bebeklerini algılama durumları nasıldır? 

2.  DHS’na devam eden ve etmeyen annelerin yenidoğan bebeklerini algılama durumları arasında fark var mıdır? 

3. DHS’na devam eden ve etmeyen annelerin yenidoğan bebeklerini algılama durumlarını etkileyen faktörler 

nelerdir? 

 

MATERYAL METOD 

DHS’na katılan ve katılmayan annelerin yenidoğan bebeklerini algılamasını incelemek üzere yapılan araştırma, yarı 

deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Aydın il merkezinde yer alan Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Aydın İl Sağlık 

Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerde doğum yapan kadınlar araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma 

grubunu Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında oluşturulan eğitim 

salonunda yapılan DHS eğitimlerine katılan, ilk kez doğum yapan 30 anne oluşturmuştur. Kontrol grubunu Aydın il 

merkezindeki hastanelerde doğum yapan,   çalışma grubu ile yaş grubu, eğitim durumu ve bebeğin doğum şekli benzer 

olan, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun 33 anne oluşturmuştur.  

 

Araştırmaya Dahil Edilme ve Dışlanma Kriterleri;  

Aydın il merkezinde ikamet etmek, en az ilkokul mezunu olmak, 18-35 yaşları arasında olmak, 38-42. gebelik haftaları 

arasında, sağlıklı doğum yapmak ve araştırmaya katılmayı kabul etmektir. Çalışma grubunda olup DHS eğitimini 
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tamamlamayan, verilerin toplanması aşamasında yüz yüze görüşme sağlanamayan, anne ve bebekte ciddi hastalık gelişen 

ya da hastaneye yatanlar araştırmadan dışlanmıştır. 

 

Çalışma grubundaki anneler araştırmacı tarafından hazırlanan; gebelik süresince bebeğin büyüme ve gelişimi, gebelikte 

annede görülen değişiklikler, gebelikte sık görülen sorunlar ve çözüm önerileri, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, 

doğum eylemine hazırlık, doğum eylemi, müdahaleli doğumlar, doğum eyleminde analjezi ve anestezi, doğum sonrası 

dönem ve özellikleri, emzirme, yenidoğan bebeğin özellikleri, bebek bakımı, bebek masajı ile gebelik ve doğum sonu 

dönem egzersizleri konularını içeren sekiz haftalık DHS eğitim programına katılmışlardır. DHS eğitim programının 

hazırlanması ve uygulanmasında yetişkin eğitimi ve grup eğitimi yöntemi ilkeleri göz önüne alınmıştır. Eğitim programı 

katılımcıların istekleri doğrultusunda sekiz hafta süreyle, haftada bir gün ve ikişer saatlik eğitim periyodlarında, ikisi 

akşam biri gündüz olmak üzere üç gruba uygulanmıştır.  

 

Veri Toplama Formları;  

Araştırma verileri araştırmacı tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen soru formu ve Yenidoğanı Algılama Ölçeği 

(Newborn Perception Inventory-NPI) ile toplanmıştır. Soru formu; çalışma ve kontrol grubundaki kadınlar ve eşlerine 

ait sosyodemografik özellikler ile doğum ve yenidoğana ilişkin özellikleri sorgulayan 15 sorudan oluşmuştur. 

 

Yenidoğanı Algılma Ölçeği (Newborn Perception Inventory-NPI); Broussard ve Hartner tarafından 1971’de 

geliştirilmiştir. Doğumdan sonraki ilk günlerde uygulanan NPI-I ve doğumdan 1 ay sonra uygulanan NPI-II olarak iki 

bölümden oluşmaktadır. Doğumdan sonraki ilk günlerde uygulanan NPI-I formu; annenin, herhangi bir bebeğin ve kendi 

bebeğinin ne gibi davranışları olacağı konusundaki algılarını, doğumdan 1 ay sonra uygulanan NPI-II formu ise; annenin 

bebeği ile geçirdiği ilk 1 aylık sürede yaşadığı deneyimleri ve bebeğinin gerçek davranışları konusundaki algılarını içerir. 

Ölçeğin amacı; annelerin bebeklerini algılama durumlarını ölçmektir. Ölçme sonucunda annenin bebeği ile ilgili 

beklentilerindeki ve bebeği ile olan ilişkilerindeki var olan problemler saptanarak, ileride emosyonel bozukluğu 

olabilecek riskli bebekler tanımlanır. Ölçeğin ülkemizde geçerlilik-güvenirlilik çalışması 1997 yılında Balcı tarafından 

yapılmıştır. Ülkemiz için yapılan çalışmada test-tekrar test korelasyon değerleri; NPI-I için r=0,49, p=0,00; NPI-II için 

r=0,33, p=0,00 değerindedir. Madde toplam puan korelasyon değerleri; r=0,27-0,64 arasında olup tüm katsayılar p=0.00 

değerindedir. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları; ölçeğin maddelerinin alpha değeri 0,66-0,77 arasındadır. NPI-I ve 

II’de her biri 6 maddeyi içeren (ağlama, beslenme, uyku, kusma/salya çıkarma, kaka yapma, yeme ve uyuma 

alışkanlığının yerleşmesi gibi davranışlar) “Herhangi Bir Bebek” ve “Sizin Bebeğiniz” formları bulunmakta ve toplam 

24 maddeden oluşmaktadır. Her madde 5’li Likert tipi ölçek üzerinde annelerin yanıtlamasına göre 1’den 5’e kadar 

puanlanmıştır. Hiç yanıtına 1 puan, çok az, orta derecede, biraz fazla, çok fazla yanıtlarına sırasıyla 2, 3, 4, 5 puan verilir. 

Likert tipi ölçek üzerindeki düşük değerler, olması istenilen davranışı gösterir. Sonuçta, ölçeğin her bir bölümü ayrı ayrı 

toplanır. NPI-I ve NPI-II’den elde edilen puanlar bir formülle hesaplanarak annenin bebeğini algılama puanı bulunur. 

Annenin algı puanı, Sağlıklı Bebek formlarının toplam puanından, Sizin Bebeğiniz formlarının toplam puanı çıkarılarak 

elde edilir. Değerlendirme sonucunda puan; “0” olduğunda anne herhangi bir bebekle kendi bebeğini aynı 

değerlendiriyor yani ortalama algılıyor, “0” dan büyük olduğunda anne bebeğini olumlu algılıyor, “0”dan küçük 
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olduğunda ise anne bebeğini olumsuz algılıyor demektir. Ortalama algılama negatif, olumlu algılama pozitif olarak kabul 

edilmektedir (Balcı, S., Savaşer, S., 1998). 

 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin toplanabilmesi için çalışma grubundaki 

annelerle üç, kontrol grubundaki annelerle iki görüşme yapılmıştır. Çalışma grubundaki annelerle ilk görüşme DHS 

eğitiminin başında gerçekleştirilmiş, soru formunda yer alan sosyo-demografik özelliklere ilişkin soruları cevaplamaları 

istenmiştir. Çalışma grubunun ikinci, kontrol grubunun ilk görüşmesi ise doğumdan sonraki ilk üç gün içinde annelerin 

doğum yaptıkları hastanede ya da evlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede çalışma grubundaki kadınların soru 

formunda yer alan doğuma ve yenidoğana ait sorular ile NPI-I’de yer alan soruları cevaplamaları istenmiştir. Kontrol 

grubundaki anneler ise soru formunda yer alan sosyo-demografik, doğum ve yenidoğana ilişkin sorular ile NPI-I’de yer 

alan soruları cevaplamışlardır. Çalışma grubunun üçüncü, kontrol grubunun ikinci görüşmesi doğumdan sonraki 4-6 

hafta içinde annelerin evlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede her iki grupta yer alan kadınlardan NPI-II’de yer alan 

soruları cevaplamaları istenmiştir. 

 

Etik Açıklamalar  

Araştırmanın uygulanabilmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma veUygulama Hastanesi Başhekimliği ile 

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden resmi izin alınmıştır. Ayrıca annelerle görüşme öncesi; araştırmanın amacı, araştırmada 

sağlanacak yararlar, görüşme için harcayacağı zaman konusunda açıklamalar yapılmış, yazılı ve sözlü onamları 

alınmıştır. Araştırmaya katılan çalışma grubundaki kadınlardan DHS’ye katılım ve eğitim materyalleri için ücret 

alınmamıştır.  

 

Verilerin Analizi  

Araştırmadan elde edilen veriler, Statistical Package fort he Social Sciences (SPSS) for Windows 11,5 istatistik programı 

kullanılarak sayı, yüzde, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve ki-kare analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

p<0,05 düzeyindeki değerler istatistiksel olarak önemli kabul edildi. Veri toplama sonrasında yapılan analizlerin gücü 

ise GPower 3.1.0 programıyla değerlendirildi.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya, 30 deney, 33 kontrol grubunda olmak üzere toplam 63 anne katılmıştır. Çalışma ve kontrol grubunda yer 

alan anneler yaş grubu, eğitim durumu ve doğum şekilleri açısından eşleştirilmişlerdir. Çalışma grubundaki annelerin 

%70,0’i 26-35 yaş grubunda, %76,7’si üniversite mezunu ve %56,7’si sezaryen ile doğum yapmıştı. Kontrol grubundaki 

kadınların %66,7’si 26-35 yaş grubunda olup, %69,7’si üniversite mezunu, %60,6’sı sezaryen ile doğum yapmış idi. 

Çalışma ve kontrol grubundaki kadınların yaş grubu, eğitim durumu ve doğum şekilleri açısından istatistiksel olarak 

benzer oldukları saptanmıştır (X2=0,081, p=0,777, p>0,05, X2=0,387, p=0,534, p>0,05, X2=0,101, p=0,751, p>0,05).  

 

Çalışma grubundaki annelerin yaş ortalaması 27,47±3,44, eşlerinin yaş ortalaması ise 31,27±4,23 olup, annelerin 

%76,7’si üniversite mezunu, %63,3’ü memur, %70,1’inin eşi üniversite mezunu, %56,7’sinin eşi memur olarak 
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çalışmakta, %73,3’ü gelirini giderine denk olarak algılamaktaydı. Kontrol grubunda yer alan annelerin ise yaş ortalaması 

26,85±3,30, eşlerinin yaş ortalaması 31,00±4,22 olup, kadınların %69,6’sı üniversite mezunu, %51,5’i memur olarak 

çalışmakta idi. Kontrol grubundaki annelerin eşlerinin %63,6’sı üniversite mezunu ve %54,5’i memur olarak çalışmakta 

olup, bu grupta yer alan kadınların %75,7’si gelirlerini giderlerine denk olarak algılamaktaydı. 

 

Çalışma grubundaki annelerin %56,7’si bebeklerini sezaryen doğum ile dünyaya getirmişler, kontrol grubundakilerin de 

%60,6’sı bebeklerini sezaryen doğum ile dünyaya getirmişlerdir. Çalışma grubundaki annelerin 56,7’sinin bebeklerinin 

cinsiyeti erkek ve %76,7’sinin bebeklerinin doğum ağırlığı 2501-3500 gr arasındadır. Kontrol grubundaki annelerin ise 

%54,5’inin bebeklerinin cinsiyeti kız olup doğum ağırlıkları %45,5’inin 2501-3500 g arasındadır. 

 

Çalışma ve kontrol grubundaki annelerin NPI ölçeklerine göre bebeklerini algılama durumları incelendiğinde; çalışma 

grubundaki annelerin %73,3’ünün, kontrol grubundaki annelerin %60,6’sının bebeklerini olumlu algıladıkları 

saptanmıştır. Çalışma grubundaki annelerin bebeklerini olumlu algılama oranlarının daha yüksek olmasına rağmen 

kontrol grubunun algılama oranları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak benzer oldukları saptanmıştır (p>0,05). 

Çalışma ve kontrol grubunun bebeklerini algılama durumları arasındaki farkı analiz etmede kullanılan ki-kare analizinin 

gücü etki büyüklüğü w=0,270 hesaplanarak, α=0,05, df=1 alındığında %57 olarak hesaplanmıştır. 

 

DHS’nin annenin bebeğini algılamasına etkisini incelemek için 30 çalışma ve 33 kontrol grubundaki kadınla yarı 

deneysel olarak gerçekleştirilen bu çalışmada; DHS’nin araştırma kapsamındaki annelerin bebeklerini algılamasını 

etkilemediği saptanmıştır. Araştırma kapsamındaki çalışma grubundaki annelerin %76,7’sinin üniversite mezunu 

olmaları, eğitim ihtiyacının farkında olmalarına ve DHS’ye katılmayı daha fazla istemelerine neden olmuştur. Annelerin 

çoğunun üniversite mezunu olmasıyla yaş ortalamaları da yükselmiştir. Ayrıca bu durum, annelerin gelir getiren bir işte 

çalışma, sosyal güvenceye sahip olma ve daha iyi ekonomik gelire sahip olma durumlarını da etkilemiştir. Farklı 

ülkelerde DHS’ye ilişkin yapılan çalışmalarda da bu çalışma ile benzer şekilde DHS’ye katılan annelerin çoğunlukla 25-

30 yaş arasında oldukları, eğitim düzeylerinin yüksek ve çoğunun ofis işinde çalıştıkları saptanmıştır. Japonya’da Okano 

ve ark. (1998) yaptığı çalışmada DHS’ye katılan annelerin yaş ortalaması 25,0±1,8, İtalya’da Spinelli ve ark. (2003) 

çalışmasında yaş medyanının 29, Sturrock ve Johnson’un (1990) araştırmasında 23,2±3,86’dır. Fabian ve ark. (2004) 

İsveçli kadınlarda yaptıkları çalışmada DHS’ye devam eden kadınların %94’ünün 25-35 yaş arasında olduğu 

belirlenmiştir. DHS’ye devam eden kadınların eğitim durumlarına bakıldığında Lu ve ark. (2003) çalışmasında annelerin 

%81’i, Fabian ve ark. (2004) çalışmasında ise %95,6’sı üniversite mezunudur. Fabian ve ark. (2004) ile Spinelli ve ark. 

(2003) yaptıkları çalışmalarda 35 yaşın üstünde olup, eğitim düzeyi düşük, evli olmayan, sigara gibi zararlı alışkanlıkları 

olan kadınların DHS’ye katılmadıkları saptanmıştır. Ülkemizde Okumuş ve ark. (2001) DHS’nin etkisinin 

değerlendirilmesine yönelik yaptıkları çalışmada kadınların %54,3’ü 25-29 yaş grubunda, %61,4’ü üniversite mezunu, 

%47,3’ü memurdur. 

 

Annelerin bebeklerini olumlu algılama oranlarının kontrol grubundakilere göre daha yüksek olmasına rağmen aralarında 

istatistiksel açıdan fark saptanmamıştır. Balcı ve Savaşer’in ilk kez doğum yapan kadınların bebeklerini algılama 

durumunu belirlemek için yaptıkları çalışmada kadınların %57,6’sının olumlu algıladığını saptamışlardır. Balcı ve 
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Savaşer ile Altun Yılmaz ve Savaşer’e göre anne olmaya ve bebeğe verilen değer kadınların bebeklerini olumlu 

algılamalarına neden olmaktadır. Ayrıca, ilk kez anne olan kadınların gebeliklerini planlama ve isteyerek gebe kalma 

oranlarının yüksek olmasının bebeği olumlu algılama üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir (Balcı, S., Savaşer, S., 1998; 

Altun Yılmaz E., Savaşer S, 2017). 

 

Yine ülkemizde Altun Yılmaz ve Savaşer (2017)’in adölesan gebelerde planlı eğitimin etkinliğini değerlendirdikleri 

araştırmada eğitim alan ve almayan gruptaki annelerin bebeklerini algılama durumları arasında fark saptanmamıştır.  

 

Benzer şekilde Öztürk ve Erci (2016)’nin primipar annelerde loğusa ve yenidoğan bakımı eğitimi almanın annelerin 

yendioğan bebeklerini algılama durumlarını etkilemediği belirlenmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada DHS’de verilen eğitimin katılımcıların yaş ortalamalarının daha yüksek ve eğitim durumlarının daha iyi 

olması nedenleriyle bebeklerini algılamalarına etki etmediği bulunmuştur. Bu nedenle DHS’nin etkinliğini belirlemeye 

yönelik yapılacak çalışmalarda örnekleme alınacak kadınların randomizasyonla seçilmeleri, farklı yaş ve eğitim 

gruplarından belirlenmeleri önerilebilir. 
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6-) RESVERATROLÜN KARDİYOVASKÜLER KORUYUCU ETKİLERİ 

Seren Gülşen Gürgen1, Oya Sayın2 

1 Celal Bayar Üniv., Sağlık Hizmetleri MYO, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa  
2 Dokuz Eylül Üniv., Sağlık Hizmetleri MYO,Biyokimya Bölümü, İzmir 
 
 
Özet Resveratrol (3,5,4'-trihidroksi-trans-stilben); polygonum cuspidatum, üzüm, fıstık, çilek ve kırmızı şarapta bulunan 

stilben ailesine ait polifenolik bir bileşiktir. Resveratrol; antiinflamatuar, antioksidan, anti-apoptotik, sitoprotektif, anti-

kanser ve kardiyoprotektif etkilere sahip bir moleküldür. Resveratrol; hiperglisemi ve hiperinsülineminin azaltılması, 

kalp ve endotel fonksiyonunun korunması, trombosit adezyonunun sınırlandırılması, trombosit agregasyonunun 

baskılanması, koroner vazorelaksasyonun arttırılması ve hatta aritminin azaltılması, iskemi-reperfüzyon hasarın 

önlenmesi, düşük yoğunluklu lipoproteinin inhibisyonu, antioksidan aktivite, nitrik oksit (NO) üretiminin aktivasyonu, 

miyokard enfarktüs alanının azaltılması, apoptotik kardiyomiyosit sayısının azaltılması gibi çeşitli faydalı etkiler 

göstermektedir. Son yıllarda, resveratrolün peri-infarkt miyokarda da pro-anjiyogenik etkileri olduğu bulunmuştur. Son 

çalışmalarda, resveratrolün kardiyovasküler sistemi koruyucu etkilerini birçok hedeflerle etkileşime girerek ve 

kardiyovasküler risk parametrelerini azaltarak gösterdiği bildirilmektedir. Özetle, resveratrolün kardiyovasküler sistemi 

koruyucu özelliği; antioksidan etkisi, oksidatif stresi azaltması, anti-inflamatuar etkisi, sitoprotektif etkisi ve pro-

anjiyogenez etkisi ile ilişkilidir. Bu derlemede son yıllarda yapılan çalışmalarda, resveratrolün kardiyovasküler etkileri 

ve bu etkilerin mekanizmaları rapor edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, Kardiyovasküler Sistem 

 

GİRİŞ 

Resveratrol bitkilerde bakteri ya da mantar patojenlerine cevap olarak üretilen doğal fenolik bir bileşiktir. 

Resveratrolün  moleküler hedeflerinin fazla olması kardiyovasküler sistemi koruyucu kapasitesinin fazla  olmasını 

sağlamaktadır.   

Resveratrolün Kardiyovasküler koruyucu etkileri çok yönlüdür:  

▪ Antiaterojenik  

▪ Antiinflamatuvar  

▪ Antihipertansif  

▪ Kardiyoprotektif  

▪ Anti-lipid ve Anti-agregasyon… 
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           Resim 1:  Resveratrolün moleküler hedefleri 

                   Amacımız; Resveratrolün kardiyovasküler sistemi koruyucu etkilerini ve  bu etkilerin mekanizmaları 

üzerine yapılan çalışmaları derlemektir 

✓ Polifenoller: Antioksidan ailesi 

▪ Flavonoidler  

▪ Antosiyaninler  

▪ Fenolik asitler 

▪ Lignanslar  

▪ Stilbenler* 

*Resveratrol; stilbenlerin alt sınıfı içinde yer almaktadır (3,5,4’–trihydroxystilbene) 

               Resveratrol ve analogları (piseatannol, pterostilben) üzüm, şarap, yer fıstığı,  yabanmersini, dut, çilek, böğürtlen 

ve keçiboynuzunda bulunmaktadır.1976 yılında üzümde fitoaleksin olarak keşfedilmiştir. 1982 yılında resveratrolün Çin 

ve Japonya’da Kojo-kon (Kojo-kon: Itadori çayı olarak da bilinmektedir) olarak adlandırılan “Polygonum 

cuspidatum”un kurutulmuş köklerinde bulunduğu bildirilmiştir.  
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Resim 2: Üzüm, Kojo-Kon  bitkisi,Yer fıstığı 
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Resveratrolün; Antiaterojenik, Antiinflamatuvar,Antihipertansif , Kardiyoprotektif, Anti-lipid ve Anti-

agregasyon özelliklerinin kardiyovasküler hastalıkları önlemede yararlı olabileceği düşünülmektedir  
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7-)    EFFECT OF VALPROİCACİD ADMİNİSTRATİON ON VASOACTİVE INTESİNAL 

PEPTİDE AND CYCLOOXYGENASE ACTİVİTY İN THE EMBRYO IMPLANTATİON 

SİTE 

 

Seren Gülşen Gürgen1, Oya Sayın2 

 

1 Celal Bayar Üniv., Sağlık Hizmetleri MYO, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa  
2 Dokuz Eylül Üniv., Sağlık Hizmetleri MYO,Biyokimya Bölümü, İzmir 
 

Abstract 

 

Long-term use of the antiepileptic drug valproic acid (VPA) in women effects on embryo implantation and its causes 
reproduction failurs. Our study was intended to investigate the histological effects of VPA in rat embryo implantation 
and the distribution of the cylooxygenase-2 (COX2) and vasoactive intestinal peptide (VIP) molecules in the 
preimplantation and implantation implantation periods. Fourty female rats (Wistar albino) were assigned to two groups 
of 20 animals each. Group 1 was administered two doses of saline solution (control), group 2, two doses of VPA at 300 
mg/kg/day for a period of 3 months. Female rats with vaginal plugs mated with males for one night were placed into 
separate cages. Day of mating was taken as day 0, and implantation areas were obtained with rats being sacrificed on the 
morning of day 5 and 7. Immunohistochemical staining was then applied. At immunohistochemical staining, in the 
control group, COX-2 was localized decidua, embryo and glandular epithelium and weak in the luminal epithelial cells. 
VIP was observed in the glandular epithelim and secondary desidual zone and weakly expressed in primary desidual 
zone and some embryo trophoectoderm. In the VPA group, it was negative to weak two molecules in the embryo 
trophoectoderm, decidual and uterine luminal epithelial cells.  COX-2 is shown to be important in a number of 
reproductive processes, in particular, for embryo implantation. VIP is produced by trophoblast cells and modulates the 
maternal immune response toward a tolerogenic profile. The use of VPA has a negative effect on the expression of VIP 
and COX-2 that play a key role in embryo implantation in rats. This may lead to pregnancies ending in failure. 

 

Keywords: Embriyo implantation, valproic acid, VIP, COX-2 

Introduction 

Epilepsy is known to have a complex interaction with antiepileptic drugs and the reproductive system (Mattson & 

Cramer, 1985). Reproductive endocrine diseases are more frequent among epilepsy patients compared to the normal 

population. Epilepsy itself leads to these diseases, while antiepileptic drugs are also a significant agent (Bilo et al., 1988). 

Long-term use of the antiepileptic drug valproic acid (VPA) in women leads to polycystic ovary syndrome, 

hyperandrogenism, menstrual abnormalities and amenorrhea. (Isojarvi et al., 1993; Murialdo et al., 1997; Gregoraszczuk 

et al., 2000). In addition, VPA is known to lead to apoptotic effects in the ovarium from prepuberty to adulthood and to 
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folliculogenesis impairment (Cansu et al., 2008). A previous study of ours found that VPA and OXC lead to eosinophil 

infiltration, in addition to their apoptotic and degenerative effects in the uterus (Cansu et al., 2010). There are no studies 

in the literature investigating the effects on embryo implantation of these two agents, known to affect the reproductive 

system. Implantation is the key event in female reproductive physiology. Successful implantation depends on 

development of the decidual structure in the uterus and accurate communication with trophoblast cells (Parr & Parr, 

1989). In normal implantation, primary trophoblast cells initiate invasion and trigger fibroblast cells in the uterus for 

differentiation into decidual cells (Weitlauf, 1994). Fibroblast cells express a new genetic program defined as cell 

proliferation and carry out the synthesis and release of macromolecules that establish connections between developing 

organelles and cells (Abrahamsohn & Zorn, 1993).  

Our study was intended to investigate the histological effects of VPA in rat embryo implantation and the cylooxygenase-

2 (COX2) and vasoactive intestinal peptide (VIP) molecules in the implantation region.  

Materials and Methods 

Animals 

In this experimental study, 30 female prepubertal Wistar rats (21–24 days old and weighing between 47.5 g and 58.1 g) 

from the Gazi University Medical Faculty Animal Laboratory were used. All animals were housed in groups in plastic 

cages at a constant room temperature (21–22 ◦C) and in a 12 h light/12 h dark cycle (lights on at 07:00 a.m.). Rats were 

given free access to food and water. All animal experiments were carried out in accordance with the European 

Communities Council Directive of 24 November 1986 (86/609/EEC) and were approved by the Animal Care Committee 

of Gazi University. 

Experimental procedure and dosing  

Rats were divided into three groups of 10 animals each. The experimental groups were as follows: group one (control 

group) received the control solution, group two (VPA group) received 300 mg/kg/day of VPA [Depakin (200 mg/1,000 

ll solution); Sanofi Dogu, Istanbul, Turkey]. The doses of drug in treatment group two was defined according to the 

weights of the rats. Rats were weighted weekly and the drug doses were adjusted accordingly. The control solution and 

antiepileptics were administered orally in two divided doses with 12-h intervals for 90 days via gavage prepared 

specifically by bending the tip of a metal tube and coating it with silicon. The VPA dose used was adopted from the 
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study by Roste et al. (2002). Smear specimens were taken at the end of the 3rd month, and two female rats in an 

appropriate cycle and one male rat were placed in each cage and kept there overnight. The next day, subjects determined 

to have mated with vaginal smears were placed in a separate cage. Day of mating was taken as day 0. On the morning of 

day 7, implantation day, female rats were sacrificed under anesthesia and uterine tissues removed. 

 

 

 

Immunohistochemical staining 

Tissues were divided into small sections and fixed for 24 h in neutral formalin. Tissues were subsequently dehydrated in 

increasing alcohol series and made transparent in xylene. Section 5 microns in thickness were placed on poly-l-lysine 

coated slides and incubated overnight at 60 C. After being deparaffinized in xylene, sections were dehydrated in 

decreasing alcohol series.  Sections were boiled for 15 min in a microwave oven in citrate buffer (10 mM, pH 6.0 AP-

9003-500 Thermo, Fremont, CA, USA) for antigen retrieval. They were kept in hydrogen peroxidase for 15 min in order 

to prevent endogenous peroxidase activity (TA-125-HP, Thermo, Fremont, CA, USA). Specimens were subsequently 

incubated for 10 min in blocking serum (Ultra V Block, TP-060-HL; NeoMarker, Fremont, CA, USA). Sections were 

incubated with primary antibodies to polyclonal rabbit COX-2 (Thermo, Fremont, CA, USA), monoclonal mouse VIP 

(Ab-1 MS-375-S; Thermo, Fremont, CA, USA) at room temperature for 60 min in a humidified chamber. Antibody 

complex was identified with biotinylated secondary antibody and streptavidin-peroxidase complex for 20 min (TP-125-

BN, Thermo, Fremont, CA, USA). Labeling was performed using AEC (TA-125-SA, Thermo, Fremont, CA, USA). 

Sections were stained with Mayer’s hematoxylin and covered with mounting medium. The slides were visiualized, and 

images acquired by using a photolight microscope (CX31 Olympus, Germany), attached to a digital camera (C-5060 

Olympus, Germany). Immunohistochemical analysis was performed on implantation area of midhorn uterine cross 

sections for all animals using an image- analyzing software (Leica Q Win V3 Plus Image).  

 

Evaluation of staining intensities 
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Two independent observers graded staining intensity on a semi-quantitative scale ranging from no expression (–), very 

weak (+/–), moderate (+), strong (++) to very strong (+++) expression.  

 

Results 

Immunohistochemical staining 

At immunohistochemical staining, in the control group, COX-2 was localized decidua, embryo and glandular epithelium 

and weak in the luminal epithelial cells (Fig 1). VIP was observed in the glandular epithelim and secondary desidual 

zone and weakly expressed in primary desidual zone and some embryo trophoectoderm (Fig 2). In the VPA group, it was 

negative to weak two molecules in the embryo trophoectoderm, decidual and uterine luminal epithelial cells (Fig 3-4).   

 

Discussion 

Although epilepsy itself has been held responsible for neuroendocrine abnormalities, in women, the use of VPA appears 

to be associated with a frequent occurrence of reproductive endocrine disorders characterized by polycystic changes in 

the ovaries, high serum testosterone concentrations (hyperandrogenism) and menstrual disorders (Isojarvi et al., 1993; 

Murialdo et al., 1997; Gregoraszczuk et al., 2000, Cansu et al., 2010). The long-term use of VPA has been proved to 

have a negative effect on the rat ovarium (Cansu et al., 2008, Cansu et al., 2010). Treatment with VPA from prepuberty 

to adulthood has apoptotic effect and cause deterioration of folliculogenesis in rat ovarian follicles (Cansu et al., 2008). 

In our previous electron microscopic study we investigated the effects of VPA, on rat uterine and ovarian cells (Cansu 

et al., 2010). In the uterus, VPA induced apoptosis in the stroma and caused mitochondrial swelling and cristolysis. In 

the ovarian tissue, VPA increased apoptosis, and in treated group, in addition to the apoptotic particles, intracytoplasmic 

edema and disruption of organelle structure were observed. Our earlier study suggested that the degenerative effects of 

these two AEDs on the uterus in particular might also lead to negative effects on embryo implantation in the uterus. The 

literature contains no studies investigating the effect of prepubertal VPA administration on embryo implantation in rats.  

Pregnancy involves complex processes such as embryo implantation, development and placentation. Trophoblast 

adhesion to and invasion of the uterine endometrium is one of the most critical events during this process and involves a 

series of cellular behaviors such as extracellular matrix proliferation, differentiation, adhesion, migration, destruction 
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and renewal (Chakraborty et al. 2002). Any error in this control mechanism will lead to serious complications, such as 

incomplete implantation, pre-eclampsia or miscarriage (Dekker & Sibai 1998, Shih & Kurman 2002). Many authors have 

demonstrated morphological changes in the endometrium during implantation in mammals (Guillomot et al 1981, Welsh 

& Enders 1983, Abrahamsohn & Zorn 1993). The uterine epithelium has been shown to establish direct contact with the 

trophoblast on the 22nd day of pregnancy in lambs (Guillomot et al 1981). Welsh and Enders reported that decidualization 

first appears on the 6th day of pregnancy in rats (Welsh & Enders 1983). Abrahamsohn and Zorn showed that the 

subepithelial cells surrounding the implantation region turn into mature decidual cells (Abrahamsohn & Zorn 1993). 

Electron microscope studies have shown that organelles, synthesized molecules, intermediate proteins, lipid droplets and 

glycogen increase in the cytoplasm of mature decidual cells (O’Shea et al. 1983). These previous findings are supported 

by the semi-thin electron microscope sections in our study. On the 7th day of pregnancy, stromal cells in the endometrium 

turned into decidual cells and were implanted directly in the embryo antimesometrial region. The embryo consisted of 

trophoectoderm cells, while fat and glycogen stores were distinguished inside decidual cells.  

 

This study is the first to document the effects of VPA on embryo implantation in histological terms. Our findings suggest 

that VPA can damage the implantation adhesion mechanism by reducing the expression of COX-2 and VIP with an 

important role in adhesion of the embryo to the uterus. COX-2 is shown to be important in a number of reproductive 

processes, in particular, for embryo implantation. VIP is produced by trophoblast cells and modulates the maternal 

immune response toward a tolerogenic profile. The use of VPA has a negative effect on the expression of VIP and COX-

2 that play a key role in embryo implantation in rats. This may lead to pregnancies ending in failure. 

 

Figures  
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Figure 1: COX-2 immunoreaction was strongly and nuclearly observed in decidua cells, embryo trofoectoderm cells and 

gland epithelium on the 7th day of implantation. 

 

Figure 2: In the VPA group, the COX2 reaction was very weak in embryo trophectoderm, decidua and uterine gland 

epithelial cells. 

 

 

 

Figure3: In the control group, the primary 

epithelium and the secondary decidual zone were strong, while the primary decidual zone and embryo were found to be 

moderately severe in the trofoectoderm cells.  

 

Figure 4: In the VPA group, a VIP expression was determined in the embryo trophectoderm, decidua and uterine lumen 

epithelium which changed from negative to weak. 
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Abstract 

Persistent organic pollutants (POPs) are a group of chemicals that possess toxic properties, resist degradation, 
bioaccumulate and are transported through air, water and migratory species, across international boundaries and 
deposited far from their place of release, where they accumulate in terrestrial and aquatic ecosystems (Sah and Joshi, 
2011). POPs are ubiquitous environmental contaminants and have been found in air, soil, water, sediments, biota and 
humans (Kalantzi et al., 2011). Human biomonitoring (HBM) is used increasingly to indicate and quantify exposure to 
environmental chemicals by measuring the chemicals and/or their biotransformation products in biological samples such 
as blood, urine, hair or milk (Haines et al., 2017). HBM is also an important tool to support environment and health 
policy-making as it provides information regarding the actual exposure of a population to environmental pollutants 
(including emerging ones), as well as data on the effects of these compounds to the population (WHO, 2015). 

 
In Europe the European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU) was launched in 2017 as a joint effort of 26 
countries, the European Environment Agency and the European Commission to provide better evidence of the actual 
exposure of European citizens to chemicals, and the possible health effects to support policy making. Many European 
pregnancy and birth cohort studies are also looking into the effects of POPs on children’s health, and provide evidence 

for relationships that can be used to develop strategies to reduce environmental exposures and to improve health 
(ENRIECO). There are currently 19 European cohorts that have linked exposure to POPs in blood, urine, breast milk, 
meconium and placenta and various health outcomes such as allergies, asthma, neurodevelopment and obesity. The 
present paper will focus on the current knowledge from human biomonitoring of legacy and emerging POPs in Europe, 
and highlight research gaps and future directions. 
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Sulu çözeltilerde bulunan Cu(II) iyonlarını atık ürünler kullanarak giderilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, 

zımpara kağıdı atıkları kalsinasyon ve karbonizasyon işleminden sonra Cu(II) iyonlarının gideriminde adsorban 

olarak kullanılmıştır. 

Adsorpsiyon miktarını attırabilmek için pH, temas süresi, sıcaklık, başlangıç derişimi, adsorban miktarı ve 

geri kazanım gibi parametreler optimize edilmiştir. Sulu çözeltilerde bulunan Cu(II) miktarını ölçmek için Alevli 

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmaların sonunda temas süresi 2 saat, sorpsiyon kapasitesi 500◦C’de işlem görmüş zımpara 

kağıdı için 5.67 mg Cu(II)/g, 800◦C’de işlem görmüş zımpara kağıdı için 4.53 mg Cu(II)/g olarak hesaplanmıştır. 

Optimum pH olarak 7 elde edilmiştir.  

1. GİRİŞ 

Bakır metali endüstri faaliyetlerinde bir çok kullanım alanına sahiptir. Enerji ve yakıt üretimi, gübre ve 

pestisit üretimi, madencilik faaliyetleri bunlardan sadece bazılarıdır. Bu prosesler sırasında çevreye bakır salınımı 

olmaktadır (Al-Homaidan et al., 2014). Çevreye ağır metal salınımının canlı sağlığını ve doğal ekosistemi kötü 

etkilediği bilinmektedir (Igberase, Osifo, & Ofomaja, 2014) (Alluri et al., 2007). Bakır aynı zamanda yaşam için 

gerekli olan esansiyel elementlerden biridir. Fakat yüksek dozlara maruziyet tehlikelidir (Li & Bai, 2005). Bakır 

zehirlenmesinde mide ağrısı, ishal, kusma gibi belirtiler görülür. İçme sularında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

açıklanan sınır değeri 2 mg/L’dir (WHO, 2004). 

İçme suları ve atık sulardan bakır uzaklaştırılmasında membran filtreleme, kimyasal çöktürme, elektroliz 

ve adsorpsiyon gibi yöntemler uygulanmaktadır (Ng, Cheung, & McKay, 2002; Wahab, 2007). Özellikle düşük 

metal derişimlerinde bu yöntemlerin bazıları etkin sonuç verememektedir. Örneğin çöktürme yöntemi yüksek 

maliyet ve düşük seçimlilik gibi dez avantajlarla karşımıza çıkmaktadır. 

Son yıllarda yapılan metal iyonlarını uzaklaştırma çalışmalarında adsorpsiyon yönteminin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Çünkü bu yöntem kolay uygulanabilirlik ve ucuzluk gibi önemli avantajlar sunmaktadır (Bhatnagar 

& Minocha, 2006; Tarley & Arruda, 2004). 

Zımpara kağıdı yüksek kapasitesi ile adsorban olarak kullanıma son derece uygundur. Ayrıca zımpara 

atıklarının bu şekilde değerlendirilmesi çevre kirliliğini önlemede de önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu 

çalışmada, atık zımpara kağıtları kullanılarak sulardan bakır iyonlarının uzaklaştırılması gerçekleştirlmiştir. 

Adsorpsiyon parametreleri optimize edilmiştir.  
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1. MATERYAL VE METOD 
 

1.1.  Reaktifler 

 Stok Cu(II) çözeltisi (1000 mg L-1 Cu) CuSO4.5H2O’den çıkılarak hazırlanmıştır ( %2 HNO3 ilave 

edilmiştir). Kullanılan bütün reaktifler analitik saflıktadır ve distile su kullanılmıştır. 

  

1.2.  Cihaz 

Bakır(II) ölçümlerinde Varian spectrAA 220 fast sequential model Alevli Atomik Absorpsiyon 

Spektrofotometresi kullanılmıştır. Çalkalama işlemleri Nüve ST-402 model termostatlı karıştırıcı ve pH ölçümleri 

Orion 4 Star pH metre kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

 

1.3.  Zımpara kağıdı atıklarından adsorban elde edilmesi 

Zımpara kağıdı atıkları işleme başlamadan önce küçük parçalara bölünmüştür (≤ 2 cm) Karbonizasyon 

ve kalsinasyon işlemleri ayrı ayrı uygulanmıştır. <ilk olarak 50 g zımpara kağıdı reaktöre yerleştirilmiş, dakikada 

7 0C sıcaklık artışı ile 500°C’e çıkılmış ve 1 saat bu sıcaklığa maruz bırakılmıştır. Reaktörde 25 ml/dak akış hızı 

ilea azot geçirilmiştir. Piroliz işleminin ardından, reactor oda sıcaklığına soğutulmuştur (Uysal et al., 2014). 

Kalsinasyon işlemi ise 800°C’deki fırında 16 saat muamele edilerek gerçekleştirilmiştir.    

3.SONUÇ VE TARTIŞMA 

3.1. Temas Süresi   

Temas süresi optimizasyonu için 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 ve 24 saat çalkalama yapılarak adorpsiyon yüzdeleri 

grafiğe geçirilmiştir ( Şekil. 1a ve 1b). Grafikten de görüldüğü gibi 2 saatte maksimum adsorpsiyon gerçekleşmiş 

ve bu süre optimum temas süresi olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil. 1a: Temas süresinin Cu(II) iyonlarının adsorpsiyonuna etkisi (800 ˚C) 
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Şekil. 1b: Temas süresinin Cu(II) iyonlarının adsorpsiyonuna etkisi (500 ˚C) 

 

 

3.2. pH etkisi 

 

  Maksimum adsorpsiyona pH’ın etkisini incelemek üzere farklı pH larda Cu(II) çözeltileri hazırlanmış ve 

bunların adsorpsiyon kapasiteleri belirlenmiştir. Çalışmalar sırasında pH  CH3COOH / CH3COO- , NH3 / NH4 +  

and H2PO4
- / HPO4

2- tampon çözeltileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 2a ve 2b’de görüldüğü gbi pH 7 ‘de 

en yüksek adsorpsiyon değerine ulaşılmıştır. Yüksek pH değerlerinde adsorpsiyonun azalması Cu(OH)+ oluşumu 

nedeni ile meydana geldiği söylenebilir (Olgun & Atar, 2011; Xue et al., 2009). 

 

  

Şekil 2a. pH değerinin 800 ˚C’de işlem görmüş zımpara kağıdı ile gerçekleştirlen adsorpsiyona etkisi  
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Şekil 2b. pH değerinin 

500 ˚C’de işlem görmüş 

zımpara kağıdı ile gerçekleştirlen adsorpsiyona etkisi  

 

3.3. Sıcaklık Etkisi  

 

Sıcaklık adsorpsiyon olayını etkileyen en önemli parametrelerden (Al-Homaidan et al., 2014).  Şekil 3a 

ve 3b’de sıcaklık değişimine karşı Cu(II) adsorpsiyonu değişimi görülmektedir. En yüksek adsorpsiyon verimi 20 
ͦC değerinde gerçeklişmiştir.  

 

 

Şekil 3a: Sıcaklık değişiminin 800 ˚C’de işlem görmüş zımpara kağıdı ile gerçekleştirlen adsorpsiyona etkisi  
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Şekil 3b: Sıcaklık değişiminin 500 ˚C’de işlem görmüş zımpara kağıdı ile gerçekleştirlen adsorpsiyona etkisi  

 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada zımpara kağıdı atıkları kullanılarak elde edilen adsorbanın sulardaki bakır(II) iyonlarını 

giderme etkisi incelenmiştir. Kullanılan adsorbanın hazırlanmasında toksik kimyasallar kullanılmamıştır. Ayrıca 

çevre açısından değerlendirildiğinde atık olarak zarar verebilecek maddeler değerlenmidirlmiştir. Yapılan 

çalışmalar sonunda adsorbanın sulardaki bakır(II) iyonlarını başarı ile giderdiği gözlemlenmiştir 
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Özet 

Amaç:Klinikte Metoklopramid bulantı, kusma ve son yıllarda laktasyon döneminde yaygın olarak 

kullanılan hiperprolaktinemi etkili anti-emetik ilaçtır. Metoklopramid’in Annede yorgunluk, baş ağrısı, 

anksiyete, intestinal bozukluklar ve özellikle depresyon ve ekstrapiramidal yan etkilere (%1) yol açtığı 

gözlenmiştir. Metoklopramid’in emzirme döneminde kullanılmasının yeni doğanda neden olabileceği 

yan etkilerle ilgili literatürde moleküler düzeyde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda 

Metoklopramid’in yenidoğan kalın bağırsak dokularında neden olabileceği etkileri indüklenebilir nitrik 

oksit sentaz (iNOS) ve nöronal nitrik oksit sentaz (nNOS) enzimleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 18 adet dişi Wistar-albino genç erişkin yeni doğum yapmış sıçanlar 

yavruları ile birlikte 3 gruba ayrıldı. 1.Grup: Sağlıklı kontrol, 2.Grup: Metoklopramid düşük doz 

uygulanan grup (10 mg/kg 21 gün, günde 2 doz, ip), 3.Grup: Metoklopramid yüksek doz uygulanan 

grup (50 mg/kg 21 gün, günde 2 doz, ip). Deney laktasyon dönemi boyunca devam etti ve 21 gün 

sonunda yavruların kalın bağırsak dokularındaimmunohistokimyasal boyama ile iNOS ve nNOS ile 

değerlendirildi. 

Bulgular:iNOS ile boyanmış kontrol grubunun kalın bağırsak myenterik pleksuslarında zayıf 

ekspresyon gözlenirken, düşük doz ve yüksek doz gruplarında zayıftan ortaya değişen reaksiyon izlendi. 

nNOS boyamasında kontrol grubunda kalın bağırsağın myenterik pleksuslarında orta, düşük ve yüksek 

doz gruplarında ise kuvvetli immunoreaksiyon tespit edildi. 

Sonuç: Metoklopramidin yenidoğan myenterik pleksusularında iNOS ve nNOS ekspresyonlarını 

arttırması intestinal huzursuzluklara ve bağırsak motilitesinin bozulmasına neden olabileceğini 

düşündürdü.  

Anahtar Sözcükler: Metoklopramid, Kalın bağırsak, iNOS, nNOS 

GİRİŞ 

Klinikte Metoklopramid bulantı, kusma ve son yıllarda laktasyon döneminde yaygın olarak kullanılan 

hiperprolaktinemi etkili      anti-emetik ilaçtır. Galaktagoglar; yeterli süt üretimini başlatmaya ve 
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sürdürmeye yardımcı olan ilaçlardır. Çoğu, dopamin reseptörleri ile etkileşerek farmakolojik etkilerini 

gösterirler, bu da artmış prolaktin düzeyleri ile sonuçlanır ve böylece süt miktarı artmaktadır. 

Metoklopramid (Metpamid), sulpiride (Zegrid), domperidon (Motilium), klorpromazine (Largactil) ve 

ekzojen hormonlar (TRH, Büyüme hormonu) üzerinde çalışılan başlıca galaktagoglardır. 

Metoklopramid, 1960’lı yılların başlarında, dopamin antagonisti olarak geliştirilmiştir. Klinikte yaygın 

kullanıma girmesi ise 1968’de gebelikte bulantı ve kusma tedavisi için olmuştur. Klinikte anti-emetik 

ilaç olarak ulanılmaktadır. Son yıllarda laktasyon döneminde hiperprolaktinemi ve dolayısıyla sütü 

arttırıcı etkili olarak da kullanılmaya başlanmıştır.  Annede metoklopramidin yorgunluk, baş ağrısı, 

anksiyete, intestinal bozukluklar ve özellikle depresyon ve ekstrapiramidal yan etkilere (%1) yol açtığı 

gözlenmiştir.  Metoklopramid’in emzirme döneminde kullanılmasının yeni doğanda neden olabileceği 

yan etkilerle ilgili literatürde moleküler düzeyde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.  

Nitrik oksit (NO), L-arjinin amino asidinden NO sentaz enzimi aracılığı ile sentezlenen gaz yapısında 

bir radikaldir.  NOS’un genetik olarak farklı üç izoformu tespit edilmiştir. Düşük miktarda üretilerek 

vasküler tonüsü ayarlayan yapısal endoteliyal izoform (eNOS), Yine düşük miktar üretilen sinaptik 

şekillenme ve nörotransmisyonu düzenleyen yapısal nöronal izoform (nNOS) Yüksek miktarda 

üretilerek, immün/inflamatuar olaylarda rol alan ve hücre aracılı immün cevapta etkili bir komponent 

olan uyarılabilir form (iNOS)dur. Nitrik oksit; mide-bağırsak sisteminde salgılama ve motilite, kan 

akımı, elektrolit ve su emilimi, mukozal koruma ve inflamasyon gibi olaylara etki etmektedir. 

 Çalışmamızda laktasyon süresince verilen Metoklopramid’in yenidoğan kalın bağırsak 

dokularında neden olabileceği etkilerinin indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) ve nöronal nitrik oksit 

sentaz (nNOS) enzimleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

18 adet dişi Wistar-albino genç erişkin yeni doğum yapmış sıçanlar yavruları ile 3 gruba ayrıldı: 

 1.Grup: Sağlıklı kontrol, 

 2.Grup: Metoklopramid düşük doz uygulanan grup (10 mg/kg 21 gün, günde 2 doz, ip),  

 3.Grup: Metoklopramid yüksek doz uygulanan grup (50 mg/kg 21 gün, günde 2 doz, 

ip). 

Deney laktasyon dönemi boyunca devam etti ve 21. gün sonunda yavruların kalın bağırsak dokularında 

immunohistokimyasal boyama ile iNOS ve nNOS değerlendirildi  
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BULGULAR 

iNOS ile boyanmış kontrol grubunun kalın bağırsak myenterik pleksuslarında zayıf ekspresyon 

gözlenirken, düşük doz ve yüksek doz Metoklopramid gruplarında zayıftan ortaya değişen reaksiyon 

izlendi. nNOS boyamasında kontrol grubunda kalın bağırsak myenterik pleksuslarında orta derecede  

ekspresyon gözlenirken, düşük ve yüksek doz Metoklopramid gruplarında ise kuvvetli 

immunoreaksiyon tespit edildi (Resim 1). 

 

Resim 1: Kolon kesiti  :Myenterik pleksus. Kontrol (A), Düşük doz (B), Yüksek doz (C). iNOS 

immuno boyanması (1), nNOS immuno boyanması (2), (X400)  

TARTIŞMA 

Literatürde, NO’in fazla üretiminin bağırsak motilitesinin inhibisyonuna neden olduğu,  bu durumun da 

kabızlığa yol açtığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır.  Araştırmalarda NO kaynağı arjininin doza 

bağlı olarak da ince barsak ve kolon  kasılmalarının şiddetini azalttığı bildirilmiştir. Çalışmamızın 

verilerinden Metoklopramidin yenidoğan myenterik pleksuslarında iNOS ve nNOS ekspresyonlarını 

arttırmasının intestinal huzursuzluklara ve bağırsak motilitesinin bozulmasına neden olabileceğini 

düşündürmektedir.  

SONUÇ 

Sütü arttırma amacıyla verilen Metoklopramid’in yenidoğan kalın bağırsak  myenterik pleksuslarını 

olumsuz etkileyerek kolonik motiliteyi azaltabileceğini düşünmekteyiz. 
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10-)  BUĞDAYDA TANE DOLUM DÖNEMİNDEKİ YÜKSEK SICAKLIĞIN 

PROTEİN YAPISINA ETKİSİ 

 

Osman EREKUL1, Ali YİĞİT1, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 

 

ÖZET 

Yüksek sıcaklık stresi bitkilerde önemli oranda verim kayıplarına neden olan önemli çevresel etmenlerden 

birisidir. Buğday bitkisinin generatif gelişme dönemlerinde açığa çıkan stres koşulları bitkide depo edilen besin 

maddelerinin taneye taşınmasını engellemektedir. Yüksek sıcaklık nedeniyle ortaya çıkan polen fertilitesi başakta 

tane sayısını azaltarak verimi düşürmektedir. Çiçeklenme ve tane dolum dönemleri arasındaki sıcaklıklar tane 

iriliği, nişasta miktarı ve protein miktarında önemli değişikliklere yol açması nedeniyle ekmeklik buğday kalitesini 

de etkilemektedir. Sıcaklık stresi sonucu olarak gluten proteinini oluşturan gliadin/glutenin fraksiyonları 

oranındaki düşüşler hamur özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Stres koşullarına dayanıklılık mekanizmalarından 

olan antioksidan savunma sistemi, ısı şok proteinleri ve bayrak yaprağın yeşil kalma süresi bitkinin genetik 

özelliklerine göre değişmektedir.Yüksek sıcaklık stresi koşullarında yüksek verim ve kaliteli ekmeklik buğday 

çeşitlerinin geliştirilmesine neden olacak mekanizmaların araştırılması dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine olanak 

tanımaktadır. 

Yapılan bu araştırmada; buğday bitkisinde yüksek sıcaklıkların bitki fizyolojisine etkileri araştırılarak özellikle 

tane dolum dönemi boyunca besin elementlerinin taşınması, glutenprotein fraksiyonları ve ısı şok proteinlerinin 

değişimleri incelenerek protein ve ekmeklik kalitesine olan etkileri incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: yüksek sıcaklık, buğday, protein, gluten, ısı şok proteini 

EFFECTS OF HIGH TEMPERATURE DURING GRAIN FILLING PERIOD ON PROTEIN 

COMPOSITION OF WHEAT 

ABSTRACT 

High temperature stress is one of the major environmental factors which cause significant yield losses in plants. 

Stress conditions that occur during the generative growth periods of wheat prevent the transport of nutrients stored 

in the plant to grain. Pollen fertility occurs in high temperature stress conditions that cause lower wheat yield due 

to decreasing grain number. High temperatures between flowering and grain filling periods also affect the quality 

of bread wheat due to the adverse impact of grain size, starch amount and protein content. As a result of temperature 

stress, decreases in the ratio of gliadin/glutenin fractions forming the gluten protein negatively affect the dough 

properties. Antioxidant defense system and heat shock proteins that tolerance mechanisms of stress depend on the 

genetic properties of the plant. Researching the mechanisms that will lead to the development of high yield and 
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high quality bread wheat varieties under high temperature stress conditions enables breeders in the selection of 

heat-tolerant wheat varieties. 

In this research; the effects of high temperatures on wheat physiology, nutrient transport, gluten protein fractions 

and heat shock proteins and their effects on protein and bread quality investigated during the grain filling period. 

Keywords: high temperature, wheat, protein, gluten, heat shock protei 

 

1.GİRİŞ 

Antik çağlardan günümüze insanlığın ortaya çıkardığı en önemli bitkilerin başında gelen buğday bitkisi gerek 

beslenmede kullanımı gerekse endüstriyel alanda kullanımı ile dünyadaki birçok insan için büyük önem 

taşımaktadır. Geçmişten bu yana en fazla çeşit geliştirilen tahıl türü olmuş bu sebeple 35.000 buğday çeşidi 

geliştirilmiş ve günümüzde de 5.000 çeşit ekmeklik buğdayın kültürü yapılmaktadır. Islah çalışmaları sonucu 

buğday veriminde son yıllarda ciddi artış yaşanmasına rağmen iklim değişikliği nedeniyle Dünyada 1.2 milyar 

fakir insanın temel besinini oluşturan buğday bitkisi 2050 yılına gelindiğinde veriminin %20-30 oranında 

düşebileceği tahmin edilmektedir (Anonim, 2015).Son yıllarda sürekli etkileri ve nedenleri araştırılan konulardan 

birisi olan ''iklim değişikliği'' canlıları ve tabiatı önemli derecede etkilemektedir. Sürekli etkilerinin azaltılması 

amacıyla araştırmaların yapıldığı küresel iklim değişikliği konusu özellikle bitkisel üretimi doğrudan etkileyerek, 

bitkilerin üretim potansiyellerini düşürmektedir.Tüm Dünyada açıkça etkileri görülmekte olan iklim değişikliği 

ülkemizde de olumsuz sonuçları görülmektedir. Aydın ilinin de içinde bulunduğu ''Büyük Menderes Havzası'' 

yıllık ortalama sıcaklık değerinin 16.3 oC olduğu, 2020 yılında yıllık sıcaklık değişiminin 1.2, 2050 yılında 1.8 ve 

2100 yılına gelindiğinde ise sıcaklık değişiminin 3.2 oC artacağı tahmin edilmektedir (Demir vd., 2013).Bölgede 

yazların kurak geçmesi, ilkbahar ve sonbahar ile birlikte gelen yağışların etkilerinin de azalacağı düşünülmektedir 

(Harmancıoğlu vd., 2007). Bu sebeple değişen iklim koşullarıyla birlikte ortaya çıkan yağış etkisinin azalması, 

yüksek sıcaklık ve kuraklık etmenleri çok geniş iklim koşullarında yetiştirilebilen buğday bitkisini de (özellikle 

kuru tarım yapılan arazilerde verimi) olumsuz yönde etkileyerek verim ve kalite düşüklüğüne sebep olmaktadır. 

Tane olum dönemindeki ani ve yüksek sıcaklıklar bu dönemin kısalmasına ve taneye daha az miktarda 

karbonhidrat aktarılmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle protein miktarının artışı yaşanırken, ekmeklik kalitesi ve 

un randımanı gibi bazı ekmeklik kalite özelliklerinde düşüş görülecektir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında 

meydana gelecek olan sıcaklık değişimleri ve yüksek sıcaklık buğday bitkilerinin tane dolum dönemlerindeki 

fizyolojik aktivitelerini önemli derecede etkileyecektir. Bu nedenle yüksek sıcaklık ve ani ısı değişimi artışına 

bağlı olarak ortaya çıkan ısı şok proteinleri (IŞP); strese bağlı olarak denatüre olmuş proteinlerin kümeleşmesini 

önlemekte ve stresin bitki üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaktadır (Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005).Ekmeklik 

kalitesi açısından ısı şok proteinlerinin araştırılması gelecek yıllarda etkili olması beklenen ani ve yüksek 

sıcaklıkların kalite açısından olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Yapılan bu araştırmada; buğdayda 

tane dolum döneminde ortaya çıkan ani sıcaklık değişimleri ile yüksek sıcaklığın tane olgunlaşmasına olan etkisi 

ile tane ve ekmeklik kalitesi açısından etkileri araştırılmıştır. 
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2. GELİŞME 

2.1. Yüksek sıcaklık ve buğday gelişimi 

Bütün iklimsel değerlendirmelere göre gelecekte ortaya çıkması muhtemel yüksek sıcaklık, kuraklık ve ani ısı 

değişimleri nedeniyle çevresel adaptasyonu sağlayamayan bitkiler stres koşullarına maruz kalacaklardır. Birçok 

bitki türü stres koşulları altında kendi savunma ve kaçınma mekanizmalarını geliştirmişlerdir. Örnek olarak su 

kıtlığına yanıt olarak yaprakların solması, hem yapraktan su kaybını hem de gelen ışığı azaltır. Böylece yapraklar 

üzerinde ısı stresinin etkisi de azalmış olur (Taiz ve Zeiger, 2008).  

Bitkiler su stresine çarpıcı ve kompleks bir biçimde moleküler ve biyokimyasal metabolizma düzeyinde cevap 

vermektedirler; a) bitki yaşam döngüsünü tamamlayarak kuraklıktan kaçmaya yönelmektedir (örnek; sert kuraklık 

dönemi başlangıcı ile birlikte tek yıllık türlerde erken çiçeklenme). b) su alma kapasitesini arttırarak kuraklıktan 

kaçmaya yönelme (kök sisteminin geliştirilmesi yada stoma, yaprak ve kanopi alanını azaltma), c) osmos ayarlama 

yeteneğini arttırma ve doku turgorunu devam ettirebilmek için hücre duvarı elastikiyetini arttırma, d) bazı stres 

koşulları altında bitki yaşamını devam ettirebilmek için metabolizma yolunu değiştirmektedir ( artan antioksidan 

mekanizması), e) bitki kısımlarından bir tanesini kuraklık etkisinden kaçınmak için terk eder (su stresi altında yaşlı 

yapraklarından birini dökme), f) uzun dönem kuraklık stresi koşullarında bitki kuraklığa dayanıklılığını arttırmak 

için bir takım genetik mutasyon ve modifikasyonlar geçirmektedir (Xu vd., 2010). 

Özellikle buğday bitkisinin generatif dönemleri boyunca açığa çıkan stres koşulları bitkinin yaşam döngüsünü 

tamamlamasına yol açarak önceden depo edilen besin elementlerinin taneye aktarılmasında sıkıntılar yaşanarak, 

tane gelişimini de etkileyerek verim ve kalitede kayıplar yaşanmasına yol açmaktadır. Buğdayda çiçeklenme ve 

tane dolum dönemlerindeki optimum sıcaklıklar 12 ile 22 oC arasında değişmektedir (Çizelge 2.1). Bu sıcaklıkların 

üzerinde değerler açığa çıktığı zaman verimde önemli derecede düşüşler yaşanmaktadır. 

 

Çizelge 2.1. Buğdayda Farklı Dönemlere Ait Minimum, Optimum ve Maksimum Sıcaklık Dereceleri 

(Farooq vd., 2011). 

Dönem Sıcaklık derecesi Ort. Sıcaklık (oC) 

 

Başaklanma 

minimum 1.8±0.25 

optimum 11.7±1.61 

maximum >21.4±2.33 

 

Çiçeklenme 

minimum 9.7±0.43 

optimum 23.0±1.15 

maximum 32.0±1.74 

 

Tane dolum 

minimum 9.6±0.75 

optimum 21.3±1.27 
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maximum 34.3±2.66 

 

Özellikle buğday bitkisinin en önemli dönemlerinden birisi olan çiçeklenme döneminde sıcaklığın optimum 

derecelerin üzerine çıkması polen fertilitesi açısından önem arz etmektedir. Günlük minimum sıcaklık 

ortalamasının artışı maksimum sıcaklık artışı ortalamasının artışına oranla tane verimine daha fazla etki 

yaratmaktadır. Çiçeklenme dönemi ile tane olum dönemi arasında görülen sıcaklık değişimlerinin optimum 

derecelerden maksimum değerlere doğru kayması stres koşullarını meydana getirecektir. 2020 yılında 1.2oC, 2050 

yılında 1.8 oC ve 2100 yılına gelindiğinde ise 3.2 oC'lik ciddi artışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Yıllık 

ortalamanın 1-3 oC'lik bir artışı az görünmesine rağmen aylık ortalama sıcaklıkları önemli derecede etkileyecektir. 

Özellikle buğdayın çiçeklenme ve tane dolum dönemlerinin görüldüğü Mayıs ayısının son haftaları ile Haziran 

dönemi Aydın bölgesinde uzun yıllar ortalamasının 20.9 oC olan Mayıs ayı ortalamasının optimum değerler 

üzerine çıkacağı düşünülmektedir. Ayrıca gece sıcaklığında da her 1 oC'lik artışı buğdayda %10'luk verim kaybına 

açtığı belirtilmektedir (Farooq vd., 2011). Buğday üretimi için bölgemizde kritik dönemler olan Mayıs-Haziran 

aylarında görülen sıcaklık değişimleri başta tane verimi komponentleri olmak üzere verimi etkileyebilmektedir. 

Çiçeklenme ve tane dolum dönemleri arasında artan sıcaklıklar nedeniyle tane verimi depolanan besin 

kaynaklarının taneye yeteri kadar aktarılamamasından dolayı tane kalitesi ve verimde düşüşler yaşanmaktadır.Bu 

nedenle genotiplerin verim performansları üzerine çevresel etkilerin fazla olduğu söylenebilir (Kaya vd., 2002).  

Sıcaklık artışı ile birlikte hem tane verimi ham de başakta tane sayısı olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle 

özellikle bu dönemde yaşanan iklimsel değişimler buğday bitkisinin verimini etkileyerek üretim miktarını 

azaltmaktadır. Özellikle tanenin yaklaşık tane kuru ağırlığının %70'lik kısmını oluşturan nişasta, azalan miktarda 

depolanması ile birlikte tanenin hacimsel olarak büyüklüğünü etkilemektedir. Sıcaklığın 18-22 oC'ye ulaşması 

tanedeki nişasta miktarını azaltmaktadır. Sıcaklık stresi nedeniyle kısalan tane dolum dönemi tane dolum oranının 

hızlanmasıyla birlikte taneye yeterli besin akışının gerçekleşememesi ile sonuçlanmaktadır. 20 oC'nin üzerindeki 

5 oC'lik bir artış tane dolum döneminin 12 gün daha da kısalmasına yol açmaktadır. Ayrıca 15-20 oC'nin üzerindeki 

1 oC'lik artışların tane dolum döneminin 2.8 günlük kısalmaya yol açtığı tahmin edilmektedir. Optimum çevre 

koşullarında karbon asimilasyonun %90-95'i tane dolum döneminde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum ilk olarak 

bayrak yaprak ve başakçık kavuzlarından karşılansa da eğer stres koşulları meydana gelmiş ise çiçeklenme öncesi 

depo edilen besinlerin taneye taşınım yolu da değişmektedir. Fotosentez yoluyla depo edilen besinler stres 

nedeniyle azalmaktadır, bu nedenle bitkinin sap ve diğer kısımlarında depo edilen besin maddeleri taneye 

aktarılmaktadır (Farooq vd., 2011).  Vejetatif organlardan taneye besin aktarımında daha etkili olan çeşitler veya 

bayrak yaprağın yeşil kalma süresi uzun olan çeşitler bu durumdan daha kolay başa çıkmaktadırlar. 

Bütün bunların dışında tane dolum dönemindeki sıcaklık stresi verim ve verim komponentlerini etkileyebildiği 

gibi, tane kalitesinin belirlenmesinde en önemli etmenlerden ikisi olan tane protein içeriği ile tane büyüklüğü (tane 

büyüklüğünde etkili olan yeterli nişasta depolanması) karakterleri üzerine de önemli etkiler yaratmaktadır.  

Şekil 2.1. Aydın İlinde Mayıs-Haziran Aylarına ait Minimum ve Maximum Sıcaklık Değerleri (01 Mayıs-

15 Haziran, Adü Ziraat Fakültesi Klima İstasyonu) 
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Aydın ilinin Mayıs ve Haziran aylarının günlük minimum ve maksimum sıcaklık değerleri incelendiğinde; 

sıcaklıkların daha da kritik olduğu görülmektedir. Özellikle 2014 yılında Mayıs ayının sonlarında günlük 

maksimum sıcaklığın 35 oC civarında olduğu gece gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu görülmüştür. Çiçeklenme 

dönemlerinde ise özellikle 2015 yılının Mayıs ayının başlarında maksimum sıcaklığın 1 haftalık periyot boyunca 

35 oC civarına yaklaştığı görülmektedir (Şekil 2.1). Kısaca özetlemek gerekirse çiçeklenme ve tane dolum 

dönemlerinde yaşanan günlük maksimum sıcaklığın 35 oC'ye çıkması özellikle çiçeklenme döneminde tane 

fertilitesi açısından büyük önem arz etmektedir. Yaşanan yüksek sıcaklıklarla birlikte polen sterilitesi artmakta ve 

tane bağlama oranı düşmektedir. Ayrıca gündüz yüksek sıcaklıklarda seyredip gece 10-15oC'lerde seyretmesi de 

sıcaklık farkını arttırarak bitkilerin optimum düzeyde fotosentez yapmalarını engellemektedir. Tane dolum 
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döneminde bayrak yapraktan taneye asimilattaşınımı 30 oC'nin üzerinde ciddi olarak azalmaktadır (Farooq vd., 

2011). Tane dolum dönemlerindeki sıcaklık artışı bu dönemin hızla kısalmasına ve taneye daha az karbonhidrat 

birikmesine neden olacaktır. Tane hacimsel olarak azalacaktır ancak tane içindeki protein oranı ve 

konsantrasyonun da artmasına (dilutioneffect) neden olacaktır (Dupont ve Albenbach, 2003). 

Farklı dönemlerde uygulanan stres koşullarında tane protein miktarı azalmasına rağmen protein oranında artışlar 

görülebilmektedir. Genel olarak kısalan tane dolum dönemi nedeniyle protein oranındaki artış nişasta miktarının 

azalmasıyla açıklanabilir. Ancak tane dolum dönemi başında görülen ani sıcaklık değişimleri yani ısı şokları 

taneye protein akümülasyonunu negatif yönde etkilemektedir. Özellikle bu durum tane dolum döneminin 

başlangıcı ile ortasında 10 veya daha fazla gün süreyle gerçekleştiğinde en fazla hassasiyet oluşmaktadır. Tane 

dolum döneminin son aşamalarında görülen yüksek sıcaklıklarda ise tüm bitkide akümüle edilen protein 

miktarında değişim görülmemektedir (Corbellini vd., 1998).  

 

2.2. Yüksek sıcaklık ve buğdayda tane dolum dönemi 

Buğdayda özellikle çiçeklenme dönemi ile birlikte başlayan kritik sıcaklık dönemleri tane verimine etkili olduğu 

gibi tane dolum döneminde özellikle tane oluşumunda asimilat birikiminde etkili olması nedeniyle buğdayın satımı 

ve pazarlamasında en önemli kriter olan ''tane kalitesi''ni de etkilemektedir. 

Buğday tanesi farklı yapıların birleşiminden meydana gelmektedir. Bu dokuların her biri tane dolum dönemi 

boyunca zamana bağlı olarak genlerin etkisiyle oluşmaktadır. Teknik olarak olgun bir buğday tanesi karyopsisten 

ve onun dış kısmında yer alan tohuma ekli halde bulunan kabuk yer almaktadır. Tohum dış katman, perikarp 

katmanı, embriyo ve endospermden oluşmaktadır (Şekil2.2).Endospermin dış katmanında bulunan aleuron ve daha 

iç tarafta nişastamsıendosperm hücreleri bulunmaktadır. Embriyo, aleuron, perikarp ve kabuk kısımları öğütme 

sırasında çıkartılmaktadır, geriye ise beyaz unun başlıca bileşeni olan nişastamsıendosperm kalmaktadır.  

Şekil 2.2. Buğday Tanesinin Enine Kesitinde Embriyo, Endosperm ve Kabuk Kısımları ile Nişasta 

Moleküllerinin Tane İçerisinde Görünümü (Orjinal). 

 

Tane dolum dönemi boyunca taneye fotosentez ve daha önceden sap ve yaprak gibi organlarda depo edilmiş 

asimilatlar transfer edilmektedir. Normal koşullar altında tane dolum döneminde ihtiyaç duyulan karbon 

miktarının %90-95'i o andaki karbon asimilasyonundan karşılanmaktadır. Su ve sıcaklık stresi durumlarında 
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çiçeklenme öncesi depo edilen rezervlerin ve o andaki asimilasyon önemli derecede değişmektedir. Sıcaklık stresi 

nedeniyle fotosentez kaynaklı asimilatların (ürünler) miktarı azaldığında, tane dolum için alternatif kaynak olan 

sap ve yapraklarda depo edilen rezerv asimilatlar devreye girmektedir. Sıcaklık nedeniyle fotosentez miktarındaki 

azalmaya bağlı olarak depo edilen bu besinlere ihtiyaç duyma oranı %6'dan %100'e kadar çıkabilmektedir. Ayrıca 

bu durumda tane dolum miktarına depo edilen besinlerin aktarılmasında genotipik farklılıklar etkili olmaktadır. 

Sıcaklık stresine toleransta sürekli fotosentez ve yüksek oranda besin depolanması genotipler ile ilişkilendirilebilir 

(Farooq vd., 2011). 

 

2.3. Buğdayda tane dolum dönemindeki sıcaklığın tane kalitesine etkisi 

Buğdayda tane kalitesi birçok etmene bağlı olabileceği gibi özellikle çiçeklenme-tane olum dönemleri arasındaki 

çevre koşullarından da önemli derecede etkilenmektedir. Özellikle tane kalitesinin tanımlanmasında tane protein 

içeriği ve tane büyüklüğü en önemli karakterlerden birisidir. Çiçeklenme ve tane dolum dönemleri arasındaki 

sıcaklıklar olum dönemlerinin süresinin uzamasına veya kısalmasına yol açarak tane iriliği, nişasta miktarı ve 

protein miktarında önemli değişikliklere yol açmasının yanı sıra verimi de etkilemektedir. Bu dönemler boyunca 

açığa çıkan sıcaklık değişimleri veya yüksek sıcaklıklar tane kuru ağırlığı ve hasat olgunluğu süresine etki 

etmektedir (Dupont ve Altenbach, 2003; Hurkman vd., 2009), (Şekil 2.3). 

Şekil 2.3. Çiçeklenme Sonrası Üç Farklı Sıcaklık Rejimi Altında Tane Gelişiminin Özetlenmesi (Dupont ve 

Altenbach, 2003). 

 
 
 
 

 

Tanenin maksimum ağırlığına ulaşması için 16-21 oC aralığı yeterliyken, 30oC'ye yükselen sıcaklıklarda nişasta 

proteinden daha fazla etkilenerek, protein ve nişasta sentezi azalmaktadır (Ciaffi vd., 1996). Tane protein 

akümülasyonu ısı şokuyla birlikte negatif olarak etkilenmektedir ve bu duruma en hassas olduğu dönem ise erken 

ve orta tane dolum dönemleridir. Tane protein konsantrasyonu sıcaklık uygulaması ile artarken, tane protein 

oranında ise düşüşler yaşanmıştır (Corbellini vd., 1998).  Bu durum ise tane büyüklüğünün azalması ile birlikte 

tanede protein oranı her ne kadar artmış olsa da stres koşullarında protein akümülasyonu da azalacağı için oransal 

olarak düşmekte ve dekardan elde edilen protein miktarında düşüşler yaşanmaktadır.Tane dolum dönemleri 

boyunca sıcaklık stresi her bir nişasta birimi başına daha fazla azot sağlayarak protein konsantrasyonunu 

etkilemesiyle nişasta depolanmasında azalmalar olması nedeniyle tane protein içeriği etkilenmektedir. Tane 
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protein içeriği ile tane büyüklüğü arasında ters yönde etki bulunmaktadır. Sıcaklık stresi altında tane protein içeriği 

artmasına rağmen protein işlevselliği düşmektedir (Farooq vd., 2011). 

Tane protein içeriğindeki artış her ne kadar istenilecek durum olsa da verim ile ilişkisinin ters olması nedeniyle 

öncelikle verimde kayıplar yaşanmaktadır. Tane kalitesi açısından ise istenilen bir durum olsa da ekmeklik kalitesi 

açısından olumsuz bir durum ortaya çıkmaktadır. Buğday ununda bulunan proteinlerin %25 kadarı albumin ve 

globulin, geri kalan gliadin ve gluteninfraksiyonları ise %75'ini oluşturmaktadır. Gliadin ve 

gluteninfraksiyonlarından meydana gelen gluten ise hamura esnek ve yapışkan bir yapı kazandırmaktadır. Bu 

nedenle hamurun yoğurulması esnasında gluten proteinleri ön plana çıkmaktadır. 

Gluten proteinleri buğday ununun %80'lik bir kısmını kapsamaktadır. Gliadinler toplam un proteinin %30-40'ını 

kapsamaktadır ve %70 alkolde çözünebilen polimorfik (çok biçimli) protein karışımlarından meydana 

gelmektedir. Glutenin polimerleri düşük molekül ağırlıklı (40 kDa) gluteninaltünitesi (LMW-GS) ve zincirler arası 

disülfit bağları ile bağlantılı olan yüksek moleküler ağırlıklı (90 kDa) gluteninaltünitelerinden (HMW-GS) 

meydana gelmektedir. (Dupont ve Altenbach, 2003). 

Gluten proteinlerinin polimerizasyonu ve miktarı çevre koşulları, sıcaklık ve kısmen degübrelemeden 

etkilenmektedir. Sıcaklığın etkisi bakımından incelendiğinde çok net bir şekilde depo proteinlerinin 

miktarlarındaki değişimler ifade edilememektedir ve genotiplere göre değişkenlik göstermektedir. Ancak kontrollü 

çevre koşullarında yüksek sıcaklıklarda gliadin/glutenin oranında artışlar olduğu ve büyük polimer oranının 

azaldığı bazı çeşitler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya konulmuştur. Gliadin/glutenin oranındaki düşüşler 

de ekmeklik kalitesi açısından önemli olan glutenin oranındaki düşme nedeniyle gluten sağlamlığı azalmakta ve 

unun ekmeklik değeri düşmektedir (Dupont ve Altenbach, 2003). 

Sıcaklık stresine maruz kalmış tanelerin protein fraksiyonlarındaki değişimler incelendiği zaman gluten proteinleri 

ve onların alt birimleri olan HMW-GS ve LMW-GS miktarlarında azalmalar görülmüştür. Gluten proteinlerinin 

hamur kabarmasına etki etmesi açısından ciddi önem arz etmektedir. Çözünebilir proteinler olan gliadinlerin 

miktarlarında ise yüksek ve düşük moleküllü gliadin alt fransiyonlarında artışlar gözlenmiştir (Ciaffi vd., 1996).  

Buğdayda tane dolum dönemi boyunca günlük maksimum sıcaklıkların buğday ununun viskoelastik özellikleri ve 

un hamurunun gerilim gücünün belirlenmesi amacıyla yapılan Chopin alveografP/L oranındaki değişimlerin 

incelendiği bir çalışmada; kontrol olarak 30 oC'ye kadar sıcaklıkta, daha yüksek sıcaklık değeri olan 30-35 oC 

sıcaklık ve yüksek sıcaklık olan 35 oC ve üzeri uygulamalarda P/L alveograf değerleri saptanmıştır. Elde edilen 

sonuçlarda 30-35 oC'ye çıkan sıcaklıkta P/L oranının daha yüksek olduğu ve hamurun gerilim gücünün yüksek 

olduğu, daha yüksek sıcaklıklarda ise kısa dönemli sıcaklık uygulamalarında bile etkisinin görüldüğü ve hamurun 

viskoelastik gücünün düştüğü ve zayıflama etkisinin görüldüğü belirtilmiştir (Corbellini vd., 1998). 

Yüsek sıcaklıklarda tane dolum dönemi boyunca gluten protein akümülasyon seviyeleri de etkilenmektedir. 

Gündüz gece sıcaklık rejimi 37/28 oCaltında üretilen tanede bazı α-gliadin ve HMW-GS miktararı daha yüksek 

bulunurken, LMW-GS daha düşük bulunmuştur. Bu sıcaklık rejimi altında üretilen tanede α-gliadin ve HMW-GS 

akümülasyonu, LMW-GS akümülasyonuna oranla artmıştır. Ayrıca yüksek sıcaklıkların tane dolum döneminde 

oluştuğu zamanlarda stres/savunma proteinlerinin akümülasyonu da etkilenmiştir. Gündüz gece sıcaklık rejimi 

24/18 oC'den 40/25 oC'ye çıktığında çiçeklenmeden sonra 15-17. günlerde küçük ısı şok proteinleri 

izoformlarınınendospermdenekstrakte edilen toplam protein içerisindeki sayılarının arttığı bildirilmiştir. Sıcaklık 
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stresi yeni sentezlenen proteinlerin yanlış katlanmasını ve denature olmuş proteinlerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Sıcaklıkta ani ortaya çıkan 5-10oC'lik artışlara yanıt olarak bitkiler ısı şoku proteinleri (HSPs veya 

IŞP) üretirler. Isı stresi hücrelerde meydana gelen enzim ve yapısal bileşen olarak iş gören pek çok proteinin yanlış 

katlanmasına neden olur yada önler, sonuç olarak enzimlerin yapısı bozulur (Bita ve Gerats (2013), Taiz ve Zeiger, 

(2008)). Protein katlanmasında görev alan bu moleküler şaperonlar tanede de yüksek sıcaklık dönemlerinde 

miktarları artarak sıcaklık stresine karşı savunma mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır. Reaktif oksijen türleri 

(ROS) ve kurumaya karşı koruma sağlayan ısı şok proteinlerinin seviyeleri gelişmekte olan tanede çiçeklenmeden 

tane olum dönemine kadar uzun süre 34/10 oC gündüz gece sıcaklığına maruz kalmış ve undaki miktarları artış 

göstermiştir (Hurkman vd., 2009). 

Sıcaklık stresi boyunca ısı şok proteinleri (HSP) ve yüksek molekül ağırlıklı gluteninfranksiyonları (HMW-GS) 

genotipler arasında buğdayda önemli farklılıklar göstermiştir. Buğday bitkilerinin birkaç gün sıcaklık atresine 

maruz kalması sonucu olgunlaşmış tanede HSP 70 ısı şok proteinin arttığı belirtilmiştir (Şekil 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4. Buğday Tanesinin Proteinlerinin SDS Jel ElektroforezdeGörüntülenmesi (Blumenthal vd., 1998), 

 

* a: kontrol grubu sıcaklık stresine maruz kalmayan, b: sıcaklık stresine maruz kalan buğday bitkisi, koyu kısımda 

HSP 70 grubuna ait ısı şok proteinleri gösterilmektedir 

Sıcaklık stresine maruz kalan tanelerdeki HSP 70 miktarı ile hamur sağlamlığı arasında herhangi önemli bir 

korelasyon bulunamamıştır. Bu mekanizma için literatürde daha kesin olarak ifade edilen glutenin/gliadin oranı, 
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gluten polimerlerinin dağılışı ve tanede protein sentezi boyunca HSP ve şaperonların katılımı gibi kesin ifadelere 

oranla daha düşük ve keskin olmayan sonuçlar içermektedir. Ancak olgun tanede ısı şok proteinlerinin hamur 

özelliklerine olası etkilerine bakılmaksızın, olgunlaşmakta olan tanede HSP grubu ve şaperonların oluşum 

denetleme ve polipeptidlerin polimerleşmesine açıkça etkileri bulunmaktadır.  HSP proteinleri sıcaklık stresi 

sonucunda kötü biçimlendirilmiş proteinlerin parçalanması ve hidrolize olmasından kaynaklanan kusurlu protein 

molekülleri üzerine fazladan etkide bulunabilirler. Gelişmekte olan bir tanede sıcaklık stresi oluştuğunda sıcaklıkla 

ilişkili olarak hamur özelliklerinin zayıflaması ile glutenin bağlarının polimerleşme derecesi üzerine HSP ve 

şaperonların rolü dikkat çekmektedir. Isı şok proteinleri gluten proteinlerinin kıvrılması ve kümeleşmesini stres 

koşullarında modifiye etmesi ve dolayısıyla hamur form potansiyelini değiştirme olanaklarının olduğu belirtilebilir 

(Blumenthal vd., 1998). 

 

 

3. SONUÇ 

Elde edilen bilgilere göre; küresel iklim değişikliği senaryolarının gelecekteki etkileri göz önüne alındığında 

mevsimsel değişimler ve sıcaklık değişimlerinin olacağı öngörülmektedir. Buğdayın tane kalitesinin 

belirlenmesinde en önemli fenolojik dönemler olan çiçeklenme sonrası dönemlerde meydana gelebilecek sıcaklık 

değişimleri kaliteli buğday kavramına etki edecektir. Özellikle erken tane dolum dönemlerinde açığa çıkan 

sıcaklıklar ile birlikte tane iriliği ve verimin değişmesinin yanı sıra ekmeklik kalitesinin olumsuz etkilenmesi 

kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmektedir. Küresel ısınma tahminlerine göre agronomik uygulamaların moleküler 

düzeylerinin ıslahçılar tarafından bilinmesi dayanıklı çeşit geliştirmede yol gösterici rol oynayacaktır. Islah 

çalışmaları ile birlikte sıcaklığa tolerans mekanizmalarının geliştirilmesi, ıslah generasyon dönemlerinde hatların 

seçilmesinde fizyolojik parametrelerden bayrak yaprağın yeşil kalma süresi ile moleküler düzeyde ısı şok 

proteinlerinin incelenmesi önemli olmaktadır. Sıcaklık stresi sonucu açığa çıkan gluten proteinlerinin zayıflığı 

hamur özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Isı şok proteinlerinin hamur özelliklerine etkileri tam kesin olarak 

belirtilmese de HSP'lerin protein katlanması, dizilimi ve yenilenmesi bakımından etkileri birçok çalışmada ifade 

edilmiştir. Özellikle sıcaklık ile birlikte tane protein sentezi aşamalarında ekmeklik özelliklerine olumlu etki 

yapacak proteinlerin sentezlenmesinin moleküler düzeyde anlaşılması stres koşullarında bile kalitesi ve verimi 

stabil bir çeşit geliştirmeye katkıda bulunacaktır.   
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Özet 

 

Mikotoksinler belirli çevre koşullarında bazı küfler tarafından gıdalarda üretilen, toksik sekonder 

metabolitler olarak tanımlanmaktadırlar. Dünya genelinde, ekonomik ve toksikolojik bakımdan özellikle 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium ve Alternaria cinslerine ait türler tarafından üretilen Aflatoksin M1 (AFM1), 

Aflatoksin M2 (AFM2), Aflatoksin B1 (AFB1), Okratoksin A (OTA), Zearalenon (ZEN), Fumonisin (Fumonisin 

B1), Trikotesen [T-2 Toksin, Deoksinivalenol (DON)] mikotoksinleri üzerinde durulmaktadır. Gıda ve yemlerde 

mikotoksinler iz miktarda (μg/L, mg/L) meydana gelmekte; fakat tüketildiklerinde insanlarda ve hayvanlarda çok 

çeşitli sağlık sorunlarına (karsinojenik, mutajenik, bağışıklık sistemini baskılayıcı) yol açabilmektedirler. 

Mikotoksinler süt ve süt ürünlerinde doğrudan ve/veya dolaylı bulaşmaya bağlı olarak iki farklı yolla 

bulunabilmektedir. Mikotoksin analizlerinde kromatografik temelli (HPLC, LC/MS-MS) ve immünokimyasal 

temelli (ELISA) yöntemler kullanılmaktadır. Süt ve ürünlerinde yaygın olarak bulunabilen mikotoksinlerin insan 

sağlığına olumsuz etkilerinden ve ekonomik kayıplara neden olmasından dolayı, mikotoksin analizlerinin 

sürekliliği ve yasal olarak kabul edilen sınırları aşan mikotoksinli ürünlerin tüketilmesinin önlenmesine büyük 

önem verilmelidir. Mikotoksinlerin doğru ve kesin sonuç veren ölçümlerine yönelik metotlar geliştirilmeye devam 

edilmelidir. Bu çalışmada süt ve süt ürünlerinde bulunabilen mikotoksinler ve mikotoksin analiz yöntemleri ile 

ilgili bilgiler derlenmiştir. 

 

 

 

Abstract 

 

Mycotoxins are defined as toxic secondary metabolites produced in foods by certain types of molds under 

suitable environmental conditions. Aflatoxin M1 (AFM1), Aflatoxin M2 (AFM2), Aflatoxin B1 (AFB1), Ochratoxin 

A (OTA), Zearalenone (ZEN), Fumonisin (Fumonisin B1), Trichothecene [T-2 Toxin, Deoxynivalenol (DON)] are 

significant mycotoxins in worldwide due to the their economical and toxicological importance. In food and feed, 

mycotoxins are produced in trace amounts (μg/L, mg/L). However they can lead to a wide range of health problems 

(carcinogenic, mutagenic, immunosuppressive) in humans and animals after their consumption. Mycotoxins can 

be found in two different ways in milk and milk products depending on direct and/or indirect contamination. In 
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mycotoxin analyses, chromatographic (HPLC, LC / MS-MS) and immunochemical based (ELISA) methods are 

used. Mycotoxin analyses in milk and dairy products should be carried out continuously due to their significance 

for human health and potential economical loses. Milk and dairy products with mycotoxins exceeding legally 

accepted limits should not be consumed. Methods for accurate measurement of mycotoxins should continue to be 

developed. In this study, general knowledge about mycotoxins in milk and dairy products and mycotoxin analysis 

methods are reviewed. 

 

Giriş 

 

Mikotoksin; Yunanca mantar anlamına gelen “mykes’’ ve Latince zehir anlamına gelen “toxikon, 

toxicum” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur (EFSA, 2018). “Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde 

(29.12.2011)” mikotoksin; belirli çevre koşullarında bazı küfler tarafından gıdalarda üretilen, toksik sekonder 

metabolitler olarak tanımlanmıştır. Sekonder metabolitler üretici suş için yaşamsal olmayan bileşenlerdir. 

Mikotoksinler biyolojik bir etken olan küfün gelişmesi sonucunda üründe oluşturduğu, insanlar ve hayvanlar için 

zararlı olan, düşük molekül ağırlığına sahip kimyasal maddelerdir. Kimyasal yapı bakımından çeşitlilik gösteren 

mikotoksinlerin biyolojik aktiviteleri de farklıdır. Pek çok mikotoksinin birden fazla kimyasal formu (türevi) 

mevcut olup, her birinin sağlık üzerine etkileri de farklıdır. Uygun ortam koşullarında yaklaşık 400 adet küf türü, 

400 adet mikotoksin türü üretmektedir. Dünya genelinde, ekonomik ve toksikolojik bakımdan özellikle 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium ve Alternaria cinslerine ait türler tarafından üretilen Aflatoksin M1 (AFM1), 

Aflatoksin M2 (AFM2), Aflatoksin B1 (AFB1), Okratoksin A (OTA), Zearalenon (ZEN), Fumonisin (Fumonisin 

B1), Trikotesen [T-2 Toksin, Deoksinivalenol (DON)] mikotoksinleri üzerinde durulmaktadır. Sadece ortamdaki 

küf varlığı her zaman mikotoksin üretimi ile sonuçlanmamakta; fiziksel (sıcaklık, bağıl nem), kimyasal (gıdanın 

bileşimi) ve biyolojik (küfün toksijenitesi) faktörler de etkili olmaktadır (Marin vd. 2013). 

Dünyada mikotoksinler ile ilgili ilk çalışmalar tahıllarda yapılmıştır. 1960’ların başında İngiltere’de 

100.000’den fazla hindinin ölümü ile sonuçlanan Turkey-X hastalığı, farklı alanlardan çok sayıda bilim insanının 

bu hastalığı araştırmasına neden olmuştur. Ölümlerin Aspergillus flavus ile kontamine olmuş yerfıstığı içeren 

yemlerden kaynaklanmış olması, mikotoksinlerin farkına varılmasını sağlamıştır (Bennett ve Klich, 2003). 

Bitkisel gıdalar, hasat öncesinden tüketime kadar olan tüm aşamalarda küf kontaminasyonu ve mikotoksin 

oluşumu için uygun koşulları sağlayabilmektedir. Hayvansal kaynaklı gıdalarda ise, hayvanların mikotoksin 

kontaminasyonlu yemlerle beslenmeleri temel sebeptir. Hayvansal kaynaklı gıdalarda mikotoksinler, bitkisel 

ürünlerde bulundukları haliyle veya metabolitleri olarak görülmektedir (Bezerra da Rocha vd. 2014). Gıda ve 

yemlerde mikotoksinler iz miktarda (μg/L, mg/L) oluşmakta; fakat tüketildiklerinde insanlar ve hayvanlarda 

mikotoksinin tip ve miktarına bağlı olarak çok çeşitli sağlık sorunlarına (karsinojenik, mutajenik, bağışıklık 

sistemini baskılayıcı) yol açabilmektedir. Ortaya çıkan sağlık bozuklukları mikotoksikoz olarak tanımlanmaktadır. 

Mikotoksin varlığı sadece insan ve hayvanlar için sağlık sorunu meselesi değil, ayrıca mikotoksinin olumsuz 

etkilerinden dolayı (düşük verimlilik ve kalite) üreticiler için de ekonomik kayıp nedenidir. Mikotoksinler 

gıdalardan dekontaminasyonu ve inaktivasyonu için tasarlanan fiziksel ve biyolojik uygulamalara karşı oldukça 

dirençlidir (Patriarca ve Fernandez Pinto, 2017). 
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Mikotoksinlerin sağlık üzerindeki çeşitli olumsuz etkilerinden dolayı dünya genelinde maksimum kabul 

edilebilir seviyeleri düzenlenmiş olup, bazı gıdalarda tüketicilerin sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak 

için izlenmeleri zorunlu kılınmıştır. Süt ve ürünlerinde sadece AFM1 mikotoksin miktarı için maksimum 

bulunabilme seviyeleri belirlenmiştir. “Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği (29.12.2011) Ek 1, Bölüm 2 

Mikotoksinler için maksimum limitler kısmında” çiğ süt, ısıl işlem görmüş süt, süt bazlı ürünlerin üretiminde 

kullanılan süt için AFM1 maksimum limiti 0,050 µg/kg olarak belirtilmiştir. 

Rumen, mikotoksinlerin geçişine karşı bir bariyer olarak görev yapsa da, hastalıklardan ya da yüksek 

mikotoksin kontaminasyonlu yemle beslenmeden dolayı, rumen mikroflorası değişikliğe uğrayabildiğinden alınan 

mikotoksinlerin süte geçebileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Rumende okratoksin A (OTA), deoksinivalenol 

(DON), aflatoksin B1 (AFB1) ve zearalenon (ZEN) daha az toksik etkili bileşiklere metabolize olurken, 

fumonisinler değişikliğe uğramazlar. Sütte görülebilecek mikotoksin seviyesinin hayvanın tükettiği yemdeki 

mikotoksin kontaminasyonu seviyesi ile doğrudan ilişkili olduğu farklı çalışmalarda gösterilmiştir (Heperkan, 

2014; Benkerroum, 2016). Mikotoksinler süt ve süt ürünlerinde dolaylı (carry over) ve doğrudan bulaşma olarak 

iki farklı yolla bulunabilmektedir. Yapılan çalışmalar AFM1 ile benzer şekilde dolaylı olarak süte geçebilen diğer 

mikotoksinlerin (FB1, OTA, trikotesenler, ZEN) belirgin şekilde düşük oranda olduğunu göstermiştir (Coffey vd., 

2009). Fumonisinleri, ZEN’i ve trikotesenleri içeren Fusarium mikotoksinleri ve okratosinler tahılların ve 

yemlerin ilgi alanında olduğundan süt ürünlerindeki durumları ile ilgili yapılan çalışmalar çok azdır.  

Mikotoksin analizlerinde mikotoksinin kimyasal yapısı, molekül ağırlığı, fonksiyonel grubu, uçuculuğu, 

çözünebilirliği gibi çok sayıda faktör kullanılacak analitik yöntemin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Mikotoksin 

analizlerinde başlıca analiz aşamaları,  numune alma ve hazırlama, ekstraksiyon, saflaştırma, ayırma, miktar tespiti 

ve doğrulama olarak sıralanabilir. Mikotoksinlerin belirlenmesinde kromatografik ve immünokimyasal temelli 

olarak iki grup yöntem kullanılmaktadır (Turner vd. 2015). 

Bu çalışmada; süt ve ürünlerinde bulunabilen mikotoksinler ve mikotoksin analiz yöntemleri ile ilgili 

bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.   

 

 

 

Aflatoksinler 

 

Aflatoksin kelimesi, Aspergillus’un (A) harfi, flavus’un (fla) harfleri alınarak birleştirilmesi (Afla) ve 

sonuna toksin kelimesinin eklenmesi ile elde edilmiştir. Aflatoksinler, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus 

ve Aspergillus nomius küfleri tarafından üretilmektedir. Bu toksinler; özellikle sıcak ve nemli ortamlarda 

oluşmakta ve mikotoksinler arasında en toksik bileşikler olarak bilinmektedir. Aflatoksin B1 (AFB1), Aflatoksin 

B2 (AFB2), Aflatoksin G1 (AFG1) ve Aflatoksin G2 (AFG2) başlıca aflatoksinlerdir. AFB1 gıdalarda en yaygın 

bulunan türdür (Iqbal vd. 2015). AFB1 ve AFB2 ile kontamine yemi tüketen hayvanların, bu mikotoksinlerin 

karaciğerde metabolize olması ile sırasıyla hidroksil türevleri AFM1 ve AFM2 halinde meme bezlerinden süt ile 

salgılanması, süt ürünlerinde dolaylı kontaminasyon (carry over) nedenidir (Benkerroum, 2016). Şekil 1’de AFB1 

ve hidroksil türevi olan AFM1’in kimyasal yapıları gösterilmiştir. Süt ürünlerinin üretiminde herhangi bir aşamada 
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toksik küf bulaşması ile mikotoksin oluşumu ise doğrudan kontaminasyondur. Bu durum özellikle normal 

mikroflorasında küf olan peynir türleri için geçerlidir. Sütte varlığı en çok çalışılan mikotoksin AFM1’dir. Dünya 

genelinde yapılan çalışmalarda AFM1 proses öncesi ya da sonrası için sütün doğal bulaşanı olarak görülmektedir 

(Coffey vd., 2009). AFB1 kontaminasyonlu yem tüketimi ile sütteki AFM1 seviyesi arasında doğrusal bir 

korelasyon olduğu belirlenmiştir. Yemle alınan AFB1’in %0,3-6.0’sı AFM1’e dönüşerek sütte bulunabilmektedir 

(Coffey vd. 2009; Flores-Flores vd., 2015). AFM1, AFB1 kontaminasyonlu yemle beslenen hayvanların sütünde 

12-24 saat sonra görülebilmekte ve miktarı 3 gün sonunda ancak tespit edilebilir limitlerin altına düşebilmektedir 

(Flores-Flores vd., 2015). AFM1 gıda üretimlerindeki işlemlerden etkilenmez ve yüksek sıcaklıklarda stabildir. 

Çiğ, pastörize ve UHT süt örnekleriyle yapılan çalışmalarda AFM1 miktarında değişiklik görülmemiştir. Sütteki 

AFM1’in %40’ının kazeine bağlanabilmesinden dolayı, yapılan çalışmalarda peynirdeki AFM1 miktarı peyniraltı 

suyundan daha fazla bulunmuştur. Süt tozunun da süte göre daha fazla miktarda AFM1 içerdiği belirlenmiştir. 

AFB1’in AFM1’e dönüşümünde hayvanın laktasyonun hangi döneminde olduğu önemlidir. Erken laktasyon 

dönemindeki hayvanlarda AFM1 dönüşümü daha fazladır (Flores-Flores vd., 2015). Ayrıca yemlerde ve 

dolayısıyla sütlerde kış aylarında yaz aylarına göre daha fazla mikotoksin oluşumu görülmektedir.  

Aflatoksinlerin hedef organı karaciğerdir. Aflatoksinler doza ve toksinin vücuda alınma sıklığına bağlı 

olarak akut veya kronik etkiler oluşturabilmektedir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (International Agency 

for Research on Cancer, IARC) tarafından AFB1 karsinojen (Grup I), AFB2 ve AFM1 ise muhtemel karsinojen 

madde (Grup IIB) olarak sınıflandırılmıştır (IARC).  

 

  

a) AFB1 

 

b) AFM1 

 

Şekil 1. AFB1 ve hidroksil türevi olan AFM1’in kimyasal yapıları (Bennett ve Klich, 2003; Turner vd. 2015) 

Okratoksin A (OTA) 

 

Okratoksinler, Penicillium ve Aspergillus cinsi küfler tarafından üretilen önemli mikotoksinlerdendir. 

Okratoksin ürettiği belirlenen ilk tür Aspergillus ochraceus’dur. Okratoksin üreten küfler benzer yapıda pek çok 

metabolit üretmektedir. Gıdalarda en sık rastlananı ve toksik olanı okratoksin A (OTA)’dır. Şekil 2’de OTA’nın 

kimyasal yapısı gösterilmiştir. OTA, tahıllardaki en yaygın mikotoksin olup geleneksel ısıl işlemlere karşı stabildir 

(Marin vd., 2013). OTA’nın en fazla biriktiği organ böbreklerdir. Balkan ülkelerinde bulunan köylerde, geleneksel 
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yöntemle depolanan küflü tahıl tüketimine bağlı olarak, insanlarda görülen öldürücü böbrek hastalığının (Balkan 

Endemik Nephropathy, BEN) sorumlusunun OTA olduğu kabul edilmektedir. OTA (Grup IIB) olası karsinojen 

bileşikdir (IARC). 

 

Şekil 2. Okratoksin A’nın Kimyasal Yapısı (Bennett ve Klich, 2003) 

Zearalenon (ZEN) 

 

Zearalenon (ZEN) Fusarium cerealis, Fusarium culmorum, Fusarium equiseti, Fusarium graminearum 

ve Fusarium pallidoroseum küfleri tarafından üretilmektedir. Fungal kaynaklı tek östrojendir. Şekil 3’te ZEN’in 

kimyasal yapısı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Zearalenonun Kimyasal Yapısı (Bennett ve Klich, 2003) 

 

Fumonisinler 

 

Fumonisin, ilk kez Fusarium verticilloides’den izole edilmiştir ve Fusarium proliferatum tarafından 

üretilmektedir (Selvaraj vd., 2015). Fumonisinler en fazla mısırda görülmekte ve dört gruptan (A, B, C ve P) 

oluşmaktadır. Fumonisin B1 (FB1) tarımsal ürünlerde en sık rastlanandır. Şekil 4’te FB1’in kimyasal yapısı 

gösterilmiştir. FB1’in rumende zayıf metabolize olarak kandan meme bariyerini aşarak süte geçtiğini gösteren 

çalışmalar mevcuttur. FB1 (Grup IIB) IARC’ye göre olası karsinojen bileşikdir. FB1 ile kontamine yem tüketiminin 

süt verimini azalttığı belirlenmiştir.  
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Şekil 4. Fumonisin B1’in Kimyasal Yapısı (Turner vd. 2015) 

Trikotesenler 

 

Trikotesenler, Fusarium cinsine ait küfler tarafından üretilen mikotoksinler arasındaki en geniş gruptur. 

Ilıman iklimlerde oldukça fazla bulunmaktadırlar. Trikotesenlerin kimyasal savaş silahı olarak denendiğine dair 

bazı bilgiler bulunmaktadır (Rotter vd., 1996; Bennett ve Klich, 2003).  

Analizler 

 

 “Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune 

Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (15.03.2018)” gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolü 

için numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini belirlemiştir. Mikotoksin analizlerinde 

kullanılacak analitik yöntemler birçok faktöre (mikotoksinin kimyasal yapısı, molekül ağırlığı, fonksiyonel grubu, 

uçuculuğu, çözünebilirliği) bağlıdır. Mikotoksin analizleri numune alma ve hazırlama, ekstraksiyon, saflaştırma, 

ayırma, miktar tespiti ve doğrulama aşamalarından oluşmaktadır.  

  Mikotoksinlerin kimyasal yapılarının birbirinden farklı olması sebebiyle her bir mikotoksin grubu için 

spesifik metotlar olmakla birlikte, geliştirilen yeni teknikler ile çoklu mikotoksin analizleri de yapılabilmektedir. 

Mikotoksinlerin belirlenmesindeki geleneksel analitik yaklaşımlar temel olarak nicel miktar analizleri için 

kromatografik temelli (HPLC, LC/MS-MS referans metotlar) ve immünokimyasal temelli (ELISA) çok sayıdaki 

numunenin ilk seviye taranması şeklinde iki gruba ayrılmıştır (Anfossi vd. 2016). Tablo 1.’de kromatografik 

temelli ve immunokimyasal temelli yöntemlerin Swot analizi verilmiştir.  Ayrıca son zamanlardaki çalışmalar 

mikotoksin analizlerinin biyosensörler ile yapılabilmesi üzerinde devam etmektedir. Tüm yöntemlerin birbirlerine 

göre üstünlükleri, zayıflıkları, fırsatları ve tehditleri mevcuttur.  
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Tablo 1. Kromatografik Temelli ve İmmunokimyasal Temelli Yöntemlerin Swot Analizi (Anfossi vd. 2016)  

 

Kromatografik Temelli Yöntemler  İmmunokimyasal Temelli Yöntemler 
• Validasyon 
• Bileşik tanımlamaya ve 

bilinmeyeni yapısal 

açıklamaya uygun 
• Çoklu hedef 

 
 
Güçlü Yönler 

• Sınırlı miktardaki örnekle çalışmaya uygun 
• Basit, ucuz, taşınabilir 
• Çok sayıda örnekle çalışılabilir 

• Pahalı 
• Eğitimli personel ihtiyacı var 
• Donanımlı laboratuvar 

ihtiyacı  

 
Zayıf Yönler • Çok Seçici 

• Geliştirme için uzun zaman gerekli 

• Çoklu ve yüksek verimli 
basitleştirilebilir örnek 

hazırlama 
• Biyolojik sıvılarda 

biyomarkerlar 

 
 
Fırsatlar • Güncel bilgi sağlama 

• Epidemiyolojik veri sağlama 

• Yeni ortaya çıkacak 

mikotoksinler 
• Gizli mikotoksinler 

 
Tehditler • Yeni matrisler 

• Çok aşamalı analiz 

 

Sonuç 

 

Süt ve ürünlerinde yaygın olarak bulunabilen mikotoksinlerin insan sağlığını olumsuz etkilemesinden ve 

ekonomik kayıplara neden olabilmesinden dolayı, süt ürünlerini mikotoksinlerden etkili şekilde koruma tüketici 

sağlığını sürdürmede ve ekonomik kayıpların engellenmesinde katkı sağlayacaktır. Tüketicilerin minimum 

işlenmiş ve güvenli gıdaya olan taleplerinin arttığı günümüzde mikotoksinsiz ürünlerin sağlanması için yeni 

yaklaşımlar gerekmektedir. Geleneksel yöntemler (ısıl işlem, fermantasyon) süt ürünlerindeki mikotoksinlerin 

dekontaminasyonunda sınırlı düzeyde etkilidir. Peynir olgunlaştırmada seçilmiş mikroorganizmaların 

kullanılması, iyi üretim uygulamaları ve depolama koşullarına dikkat edilmesi süt ürünlerinde mikotoksin 

seviyelerini güvenli hale getirebilmektedir. Mikotoksin analizlerinin sürekliliğine ve yasal yönden kabul edilen 

sınırları aşan mikotoksinli ürünlerin tüketilmesinin önlenmesine büyük önem verilmelidir. Mikotoksinler ile ilgili 

doğru ve kesin sonuç veren ve çevre dostu analiz metotlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam 

edilmelidir. 

 

 

Kaynaklar 

Anfossi, L., Giovannoli, C., Baggiani, C. 2016 Mycotoxin detection, Current Opinion in  Biotechnology, 37:120–

126. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

98 
 

Benkerroum, N. 2016 Mycotoxins in dairy products: A review, International Dairy Journal, 62: 63-75. 

Bennett, J. W., . Klich, M. 2003 Mycotoxins, Clinical Microbiology Reviews, 16 (3): 497–516  

Bezerra da Rocha, M. E., Oliveira Freire, F.C., Feitosa Maia, F. E., Florindo Guedes, M. I., Rondina, D. 2014 

Mycotoxins and their effects on human and animal health, Food Control, 36: 159-165. 

Coffey, R., Cummins, E., Ward, S. 2009 Exposure assessment of mycotoxins in dairy milk, Food Control, 20: 
239–249. 
European Food Safety Authority (EFSA, http://www.efsa.europa.eu/), Erişim Tarihi: 16.05.2018. 
Flores-Flores, M.E., Lizarraga, E., Lopez de Cerain, A., Gonzalez-Penas, E. 2015 Presence of mycotoxins in 

animal milk: A review, Food Control, 53: 163-176. 

Heperkan, D. 2014 Gıdalarda Mikotoksinler, 168 s, Sidas Medya Ltd., İzmir. 

International Agency for Research on Cancer (IARC, https://www.iarc.fr/) Erişim Tarihi: 16.05.2018. 
Iqbal,  S.Z., . Jinap, S., Pirouz, A.A., Ahmad Faizal, A.R. 2015 Food Aflatoxin M1 in milk and dairy products, 

occurrence and recent challenges: A review, Trends in Food Science & Technology, 46: 110-119. 

Marin, S., Ramos, A.J., Cano-Sancho, G., Sanchis, V. 2013 Mycotoxins: Occurrence, toxicology, and exposure 

assessment, Food and Chemical Toxicology, 60: 218–237. 

Patriarca, A., Fernandez Pinto, V. 2017 Prevalence of mycotoxins in foods and decontamination, Current Opinion 

in Food Science, 14:50–60. 

Rotter BA, Prelusky DB, Pestka JJ, 1996 Toxicology of deoxynivalenol (vomitoxin), Journal of Toxicology and 

Environmental Health, 48: 1-34. 

Selvaraj,J. N., Lu, Z., Yan, W., Yue-ju, Z., Fu-guo, X., Xiao-feng, D., Yang, L. 2015 Mycotoxin detection- Recent 

trends at global level, Journal of Integrative Agriculture, 14(11): 2265–2281. 

Turner, N. W,. Bramhmbhatt, H., Szabo-Vezse, M., Poma, A., Coker, R., Piletsky, S. A. 2015 Analytical methods 

for determination of mycotoxins: An update (2009-2014), Analytica Chimica Acta,  901:12-33. 

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği [(29.12.2011, Sayı: 28157 (3. Mükerrer)] 

Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune 

Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği [(15.03.2018, Sayı: 30361)] 

  

https://www.iarc.fr/
https://www.tandfonline.com/loi/uteh19
https://www.tandfonline.com/loi/uteh19


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

99 
 

12-)  TARIM MAKİNELERİ ÖNLİSANS PROGRAMINA SINAVSIZ YERLEŞEN 

ÖĞRENCİLERİN 2015 YILI TERCİH EĞİLİMLERİNİN İRDELENMESİ 

Hüseyin Nail AKGÜL 

Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı, Aydın-Türkiye, 
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ÖZET 

Meslek liselerindeki öğrencilere verilen haklardan olan sınavsız geçişle üniversiteye kayıt önemli bir olaydır. 

Ancak ülkemiz tarım makineleri öğrencilerinin sınavsız geçiş eğilimleri hakkında yapılmış araştırma sayısı çok 

fazla değildir. Bu yüzden bu çalışma kapsamında YÖKSİS ÖNLİSANS ATLASI”nın  2015 yılı verileri 

kullanılarak tarım makineleri programına sınavsız yerleşen öğrencilerin tercih eğilimleri bilgilerine yer verilmiştir. 

Sınavsız yerleşen öğrencilerin tercih eğilimleri; genel, üniversite türleri, üniversiteler, iller, aynı veya farklı 

program tercihleri, programları (meslekler) kapsamaktadır Ancak yöksis önlisans atlası’nda bulunan veriler 

üniversite bazlı olup ülke genelini içeren bilgiler bulunmamaktadır. 

Araştırmada elde edilen veriler incelendiğinde; sınavsız yerleşenlerin toplam tercih hakkı ortalaması 821,14 dir 

(her bir öğrencinin 30 tercih hakkı bulunmaktadır). Kullanılan tercih ortalaması 337,93 iken boş bırakılan tercih 

ortalaması 483,21’dir. Yerleşenler ortalama 12,64 tercih yapmışlardır. Yerleşenler tercih formlarında ortalama 320 

devlet üniversitesi tercih etmişken vakıf üniversitesini tercih ortalaması 5,22 dir. Yerleşenlerin tarım makineleri 

programı tercih ortalamaları 50 iken farklı programları tercih ortalamaları 284,64 dür. Lisans tercih ortalamaları 

8,4’dir. Sınavsız yerleşen öğrenciler tercih formlarında en fazla Uludağ üniversitesini tercih etmişlerdir. İkinci 

sırada Ege üniversitesi tercih etmişlerken, üçüncü sırada Çukurova üniversitesini tercih etmişlerdir. Sınavsız 

yerleşenler en fazla Makine (%26,93) programını seçmişlerdir. İkinci sırada Tarım Makinelerini (%15,08) ve 

üçüncü olarak otomotiv teknolojisi (%12,68) programını tercih etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım Makineleri, Öğrenci, Önlisans 

Examination of Preference Tendency of Non-examined Settler Students in 2015 of  

Agricultural Machinery Program 

Adnan Menderes University Köşk Vocational School Food Technology Program, Aydın-Turkey, 

hakgul@adu.edu.tr 

ABSTRACT 

Enrollment at the university is an important act, with no exam being the right given to the students in the vocational 

high school. However, the number of studies conducted by our country agricultural workers on the tendency to 

pass without examination is not very high. Therefore, within the scope of this study, YÖKSİS Associate's Degree 

Atlas’ information on the preference trends of the students who settled without examination in the agricultural 

machinery program by using 2015 data was included. Preference tendency of students who settled without 
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examination; universities, universities, iller, the same or different program preferences, programs (professions) are 

included. However, the data in yöksis associate degree atlas is based on university and there is no information 

about the country in general. 

When the data obtained in the study are examined; the average of the total number of students without examination 

is 821.14 (each student has 30 preferences). The preferred average used is 337.93 while the preferred average is 

483.21. The settlers made an average of 12,64 preferences. While the settlers prefers an average of 320 state 

universities on the preference forms, the preferred average of the foundation university is 5.22. While the 

preference averages of the settlers' agriculture machines program is 50, the preferred programs have averages of 

284,64. License preference averages are 8,4. Students who settled without examination preferred Uludag 

University the most in their preference forms. While they preferred Ege University in second place, they preferred 

Çukurova University in third place. Those who settled without examination selected the maximum number of 

Machinery (26,93%) programs. Second, Agricultural Machinery (15,08%) and automotive technology (12,68%) 

were preferred. 

Keywords: Agricultural Machinery, Student, Associate Degree 

Giriş 

10 Temmuz 2001 tarihinde 4702 Sayılı Kanunla yasalaşan sınavsız geçiş sistemi ilk olarak  2002-2003 eğitim-

öğretim yılında üniversitelere direkt olarak meslek liselerinde öğrenci kontenjanı açılmıştır (MEB ve YÖK, 

2002a). 2003-2004 yılından itibaren ise  genel liselerden meslek yüksekokullarına (MYO) öğrenci alınmaya 

başlanmıştır (MEB ve YÖK, 2002b). 

Sınavsız geçişte hedef meslek liselerinde yetişen öğrencilerin bilgi ve kültür düzeylerini arttırarak üniversite-

sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedeflenmiştir.  

2015 yılında Tarım makinaları programı sınavsız geçiş ile seçen öğrencilerin “sayıları”, “kullanılan ve 

kullanılmayan tercihler”, “hangi üniversiteyi ve hangi ili daha çok tercih etmişler” ve “tarım makineleri 

programının tercih sayıları”  ve “ tarım makineleri programı dışında hangi programları daha çok tercih ettiklerine” 

yönelik ülkemizde bilgi bulunmamaktadır. 

Bu çalışma 2015 yılı “Yöksis Önlisans Atlası”ndaki bu verileri kullanarak ülke genelindeki sınavsız geçiş ile 

yerleşen öğrencilerin durumlarının tespiti amaçlamaktadır. 

Materyal ve Metod 

Bu çalışma  “Yöksis Önlisans Atlası” 2015 yılı verileri kullanılarak hazırlanmıştır (YÖK, 2015). Sınavsız 

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri; 

• Genel kontenjanla yerleşen sayısı ve toplam tercih hakları  

• Tercih kullanma durumları  

• Yerleşenler tercih formlarında ne tür (devlet veya vakıf) üniversitelere kaç kez yer vermişler 
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• Sınavsız yerleşenler tercih formlarında hangi üniversitelere kaç kez yer vermişler 

• Sınavsız yerleşenler tercih formlarında hangi illerdeki üniversitelere kaç kez yer vermişler 

• Sınavsız yerleşenler hep tarım makineleri programlarını mı tercih etmişler 

• Sınavsız yerleşenler hangi programları (meslekleri) tercih etti 

olmak üzere toplamda 7 parametre incelenecektir. 

Bulgular ve Tartışma 

Genel kontenjanla yerleşen ortalama sayısı 27,71 dir. Yerleşenlerin toplam tercih hakkı (Her mevzunun 30 tercih 

hakkı vardı) ortalaması 821,14 dir (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Genel Kontenjanla Yerleşen Sayısı ve Toplam Tercih Hakları 

Kullanılan tercih ortalaması 337,93, boş bırakılan tercih ortalaması 483,21 ve yerleşenler ortalama kullandıkları 

tercih sayısı 12,64 dır (Şekil 2). Öğrencilerin tercihleri kullanım oranı %42,13 dür. 

 

Şekil 2. Tercih Kullanma Durumları 
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Yerleşen öğrenciler Tercih Formlarında ortalama devlet üniversitelerine 320 ve vakıf üniversitelerini ise 3,36 

oranında tercih etmişlerdir (Şekil 3). Öğrencilerin yaklaşık %99’u devlet üniversitelerini tercih etmişlerdir. 

 

Şekil 3. Yerleşenler Tercih Formlarında Ne Tür Üniversitelere Kaç Kez Yer Vermişler 

Öğrencilerin "Tarım Makineleri" Tercihleri ortalaması 50, "Farklı Program" Tercihleri ortalaması 284,64 ve 

"Lisans" Tercihleri ortalaması 3 dir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Sınavsız Yerleşenler Hep Tarım Makineleri Programını mı Tercih Etmişler 

Öğrenciler en fazla Uludağ üniversitesi (748), Ege üniversitesi (279) ve Çukurova üniversitesi (263) tercih 

etmişlerdir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Sınavsız Yerleşenler Tercih Formlarında Hangi Üniversitelere Kaç Kez Yer Vermişler 

Ceyhan MYO (Çukurova Üniversitesi) (Normal Öğretim), Ceyhan MYO (Çukurova Üniversitesi) (İkinci 

Öğretim), Bismil MYO (Dicle Üniversitesi), Düzce MYO (Düzce Üniversitesi), Ege MYO (Ege Üniversitesi), 

Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) (İkinci Öğretim), Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) 

(Normal Öğretim) verilerinde “Sınavsız Yerleşenler Tercih Formlarında Hangi Üniversitelere Kaç Kez Yer 

Vermişler?” bilgileri “Sınavsız Yerleşenler Tercih Formlarında Hangi İllerdeki Üniversitelere Kaç Kez Yer 

Vermişler?” bilgileri olarak girildiğinden bu veriler hesaplamaya dahil edilmemiştir. 

Öğrenciler en fazla Bursa (748), İzmir (406) ve Konya (232) illerini tercih etmişlerdir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Sınavsız Yerleşenler Tercih Formlarında Hangi İllerdeki Üniversitelere Kaç Kez Yer Vermişler 

Öğrenciler en fazla Makine (1253), Tarım Makineleri (700) ve Otomotiv Teknolojisi (590) programlarını tercih 

etmişlerdir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Sınavsız Yerleşenler Hangi Programları (Meslekleri) Tercih Etti (İlk 10) 

Sonuç 

Tarım makinaları programının sınavsız geçişle tercih eden öğrenciler çok fazla tercih hakkı kullanmadıkları daha 

bilinçli tercih yaptıkları söylenebilir. Tercih yapan öğrencilerin önce farklı programı daha sonra tarım makineleri 

programını seçtikleri gözlemlenmiştir. Farklı program olarak önce makine programını gitmek istedikleri 

görülmektedir. Bu tercihleri olmadığı durumda tarım makineleri programını tercih etmektedirler. Daha sonra 

otomotiv ve mekatronik programlarını tercih etmişlerdir. Öğrenciler tarımın yoğun olarak yapıldığı illeri daha 

fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. 
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13-)  TARIM MAKİNELERİ PROGRAMI 2015 YILI ÖNLİSANS ATLASI GENEL 

BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI 

Hüseyin Nail AKGÜL 

Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı, Aydın-Türkiye, 

hakgul@adu.edu.tr 

ÖZET 

Meslek Yüksek Okullarının Tarım Makineleri Programının ülke genelindeki durumunun belirlenmesi amacıyla 

2015 yılında Tarım Makineleri Programını seçen öğrencilerin bilgilerine bu proje kapsamında yer verilmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda, “YÖKSİS ÖNLİSANS ATLASI” nın 2015 yılı verileri kullanılmıştır. Yöksis önlisans 

atlası’nda bulunan veriler üniversite bazlı olup ülke genelini içeren bilgiler bulunmamaktadır. Öğrenci bilgilerinde; 

Sınavsız Geçiş Kontenjanı; YGS Kontenjanı; Okul Birincisi Kontenjanı; Toplam Kontenjan, Sınavsız Geçiş 

Kontenjanına Yerleşen, YGS Kontenjanına Yerleşen, Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen, Toplam Yerleşen, 

Sınavsız Geçiş ile Yerleşen, YGS ile Yerleşen, Boş Kalan Kontenjan, İlk Yerleşme Oranı, Yerleşip Kayıt 

Yaptırmayan, Ek Yerleşen, Sınavsız Geçiş Kontenjanına Yerleşen Son Kişinin OBP puanı, YGS Puanı ile 

Yerleşen Son Kişinin Yerleştirme Puanı, Başarı Sırası ve diploma notu bulunmaktadır.  

Araştırmada elde edilen veriler incelendiğinde tarım makineleri programının toplam kontenjan sayısı 487 olup 

bunun 328’i sınavsız geçiş, 145’i YGS ve 14’i okul birincisi kontenjanı oluşturmaktadır. Sınavsız geçiş 

kontenjanının tamamı yerleşmişken, YGS kontenjanının %100’ü yerleşmiş ancak okul birincisi kontenjanından 

kimse yerleşmemiştir. İlk yerleştirme oranı %96,26 olmuştur. Yerleşip kayıt yaptırmayan öğrencilerle bu oran 

%77,21’e düşmüştür. Ancak ek yerleştirmeler ile bu oran %98,77’i bulmuştur. Sınavsız geçiş kontenjanıyla 

yerleşen son kişilerinin (OBP) puanı ortalaması 318,87 dir. YGS-1 Puanı ile yerleşen son kişilerin puanı ortalaması 

174,36 ve başarı sırası ortalaması 1.337.134 dür. Sınavsız kontenjanla yerleşen son kişi diploma notu 63,79 iken 

YGS kontenjanıyla yerleşen son kişi diploma notu 59,68 dir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım makineleri, Genel, Önlisans 

Determination of General Data of Agricultural Machinery Program Associate's Degree Atlas in 2015 

Adnan Menderes University Köşk Vocational School Food Technology Program, Aydın-Turkey, 

hakgul@adu.edu.tr 

ABSTRACT 

 

Information on the students who selected the Agricultural Machinery Program in 2015 to determine the country-

wide status of the Agricultural Machinery Program of Vocational Schools was included in this project. For this 

purpose, 2015 year data of "YÖKSIS Associate's Degree Atlas’ was used. YÖKSIS associate degree atlas is based 

on university and there is no information about the country as a whole. In student information; Non-Examination 
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Transition Provision; YGS Coordinator; School First Kontenjanı; Total Quota, Placement on the Quota without 

Examination, Placement on the YGS Quota, Placement on the School First Placement Quota, Total Placement, 

Placement without Examination, Placement with YGS, Empty Quota, Initial Settlement Rate, OBP score, 

Placement score of the last person settled with YGS score, Success rank and diploma grade. 

When the data obtained in the survey are examined, the total number of quota of agricultural machinery program 

is 487, 328 of which pass without examination, 145 of which is the YGS and 14 of which is the school's first quota. 

While all of the quota without examination has been settled, 100% of the YGS quota has been settled, but no one 

has settled in the school first place. The initial placement rate was 96.26%. This percentage decreased to 77.21% 

for non-enrolled students. However, this rate was 98.77% with additional landings. The average score of the last 

person (OBP) who settled with the quota of non-examination pass is 318.87. The average score of the last settlers 

with YGS-1 Score is 174.36 and the average score of success is 1.337.134. The last person who placed with the 

quota without examination is diploma grade 63,79 while the last person who placed with YGS quota is diploma 

grade 59,68. 

Keywords: Agricultural machinery, general, associate degree 

Giriş 

Tarım makinaları imalat sektöründe üniversite-sanayi işbirliği kısmında küreselleşen dünyadaki fırsatların ve 

tehditlerin belirlenmesi ve alınacak önlemlerin tartışılmasında “Ne yapılması gerektiği” ortaya konmakta ancak 

“Nasıl yapılması gerektiği” huşunda sürdürülebilirlik sağlanamamaktadır (Ulusoy & İleri, 2012, s.2). 

Sürdürülebilirliğin sağlanması parametrelerinden biri de tarım makinaları bölümü/programını tercih eden kişiler 

hakkında bilgi toplanması gerekmektedir.  

2015 yılında herhangi bir puan türünde 140'ı geçen aday sayısı 1.779.850 dir (ÖSYM, 2015). 2015 yılında Tarım 

makinaları programı “kontenjan sayıları”, “kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayıları”, “kayıt yaptıran öğrenci 

sayıları” ve “kontenjana yerleşen son öğrencilerin bilgileri ” üniversite bazlı olup ülke geneli belirten bilgiler 

bulunmamaktadır. 

Bu çalışma 2015 yılı “Yöksis Önlisans Atlası”ndaki bu verileri kullanarak ülke genelindeki durumun 

belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Materyal ve Metod 

Bu çalışma  “Yöksis Önlisans Atlası” 2015 yılı verileri kullanılarak hazırlanmıştır (YÖK, 2015). 

1. Kontenjan sayılarında 4 (dört) temel parametre; 

• Sınavsız Geçiş Kontenjanı;  

• YGS Kontenjanı;  

• Okul Birincisi Kontenjanı;  
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• Toplam Kontenjan, 

2. Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayılarında 4 (dört) temel parametre;  

• Sınavsız Geçiş Kontenjanına Yerleşen,  

• YGS Kontenjanına Yerleşen,  

• Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen,  

• Toplam Yerleşen, 

3. Kayıt yaptıran öğrenci sayılarında 6 (altı) temel parametre;  

• Sınavsız Geçiş ile Yerleşen,  

• YGS ile Yerleşen, Boş Kalan Kontenjan,  

• Yerleşip Kayıt Yaptırmayan,  

• Ek Yerleşen,  

• İlk Yerleşme Oranı, 

• Son Yerleşme Oranı 

4. Kontenjana yerleşen son öğrencilerin bilgileri 2 (iki) kısımda incelenmiştir. Bunlar;  

1. Sınavsız Geçiş Kontenjanına Yerleşen Son Kişinin 2 (iki) temel parametresi; 

• OBP puanı  

• Diploma notu  

2. YGS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin 3 (üç) temel parametresi; 

• Yerleştirme Puanı 

• Başarı Sırası  

• Diploma notu  

olmak üzere toplamda 19 parametre incelenecektir. 

Bulgular ve Tartışma 

Tarım makinaları programının ülke genelindeki toplam kontenjan sayısı 484 dir (Şekil 1). Bunların % 57,44’ü 

sınavsız geçiş,  %39,67’si YGS, %2,89’unu okul birincisi kontenjanı oluşturmaktadır.  
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Teknik Bilimler MYO (Namık Kemal Üniversitesi)  en fazla kontenjanla (46) öğrenci kabul eden üniversitedir. 

En az kontenjanla (21) öğrenci alan üniversite ise Ceyhan MYO (Çukurova Üniversitesi) (İkinci Öğretim) ve 

Hayranbolu MYO (Namık Kemal Üniversitesi) dur. 

 

Şekil 1. Kontenjan Sayıları 

Sınavsız Geçiş Kontenjanına kayıt yaptırmaya hak kazanan toplam öğrenci sayısı 328 dir (Şekil 2). En fazla 

sınavsız geçiş ile öğrenci alan okullar %158,33 (19) ile Ceyhan MYO (Çukurova Üniversitesi) (İkinci Öğretim) 

dır. Sınavsız geçiş kontenjanı sayıları önceden belirlense bile YGS kontenjanından tercih edilmeyen kontenjanlar, 

Sınavsız geçiş kontenjanı olarak kullanılabilmektedir. Bunun sonucunda yüzdelik dilimleri %100’den fazla 

olabilmektedir. 
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Şekil 2. Sınavsız Geçiş Kontenjanı İle Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrenci Sayıları 

YGS Kontenjanına kayıt yaptırmaya hak kazanan toplam öğrenci sayısı 145 dir (Şekil 3). Hayranbolu MYO 

(Namık Kemal Üniversitesi) YGS Kontenjanı ile hiçbir öğrenci kayıt yaptırmamıştır. YGS kontenjanı ile en fazla 

öğrenci kaydı yaptıran okullar %108,33 (13) Ege MYO (Ege Üniversitesi) ve Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO 

(Harran Üniversitesi) dir. YGS kontenjan sayıların önceden belirlense bile sınavsız geçişte tercih edilmeyen 

kontenjanlar, YGS ile tercihte kontenjan olarak kulanılabilmektedir. Bu neden den dolayı yüzdelik dilimleri %100 

‘den fazla olabilmektedir. 
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Şekil 3. YGS Kontenjanı İle Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrenci Sayıları 

Sınavsız+YGS Kontenjanına (toplam) kayıt yaptırmaya hak kazanan toplam öğrenci sayısı 473 dir (Şekil 4). Okul 

birinci kontenjanından kayıt yaptırmaya hak kazanan hiçbir öğrenci bulunmamaktadır. Hayranbolu MYO (Namık 

Kemal Üniversitesi)’u %47,62 doluluk oranı ile en az öğrenci kayıtı yapılan program olmuştur. Diğer 

üniversitelerdeki programların tamamına kayıt yapılmıştır. 
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Şekil 4. Sınavsız+YGS Kontenjanı (Toplam) İle Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrenci Sayıları 

İlk yerleştirme oranları ortalaması %96,26 dır (Şekil 5). 

 

Şekil 5. İlk Yerleştirme Oranları 

Yerleşip kayıt yaptırmayanlarla yerleştirme oranları ortalaması %78,41 dir (Şekil 6). En fazla doluluk oranı % 

97,56 ile Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) (Normal Öğretim) iken en düşük doluluk oranı %60,98 ile 

Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) (İkinci Öğretim) dir. 
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Şekil 6. Yerleşip Kayıt Yaptırmayanlarla Yerleşme Oranı 

Son yerleştirme oranları ortalaması %97,56 dir (Şekil 7). En düşük orana sahip okul %71,43 ile Hayranbolu MYO 

(Namık Kemal Üniversitesi) dir. 
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Şekil 7. Son Yerleştirme Oranları 

Sınavsız kayıt yaptıran öğrencilerin diploma notu ortalaması 63,79 iken YGS ile kayıt yaptıran öğrencilerin 

diploma notu ortalaması 59,68 dir (Şekil 8). YGS ile kayıt yaptıran öğrencilerin diploma notlarının ortalamasının 

hesaplanmasında 1 (bir) programa kayıt yapılmadığı için hesaplamaya alınmamıştır. Sınavsız geçiş ile kayıt 

yaptıran öğrencilerinin en yüksek diploma notu 70,70 ile Bismil MYO (Dicle Üniversitesi) iken YGS ile kayıt 

yaptıran öğrencilerinin en yüksek diploma notu 72,90 ile Ege MYO (Ege Üniversitesi) dir. 

 

. 
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Şekil 8. Kayıt yaptıran öğrencilerin diploma notları 

Sınavsız Geçiş Kontenjanına Yerleşen Son öğrencilerin ortama ortaöğretim başarı puanı (OBP) 318,87 dir (Şekil 

9). En yüksek Sınavsız Geçiş Kontenjanına Yerleşen Son öğrencilerin ortalama ortaöğretim başarı puanı 383,25 

ile Bismil MYO (Dicle Üniversitesi) dir. 

 

Şekil 9. Sınavsız Geçiş Kontenjanına Yerleşen Son Kişinin OBP 

YGS Puanı ile Yerleşen Son öğrencilerin başarı sırası ortalaması 1.337.134 ve YGS-1 Yerleştirme puanı 

ortalaması 174,357 dir (Şekil 10). En yüksek başarı sırası 1.075.280 ve en yüksek YGS-1 Yerleştirme puanı Teknik 

Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) (Normal Öğretim) dir.  
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Şekil 10. YGS Puanı ile Yerleşen Son Öğrencinin Bilgileri 

Sonuç 

Tarım makinaları programının kontenjanı sayısı ve kayıtlı öğrenci sayıları incelendiğinde kontenjan sayısının 

yeterli olduğu başka bir ilde program açılmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Sınavsız geçiş kontenjanından 

kayıtlı öğrenci sayısı ilan edilen kontenjandan daha fazladır. Tarım makinaları programını YGS ile tercih yapan 

öğrenciler tarafından daha az tercih edildiği belirlenmiştir. 2015 yılında herhangi bir puan türünde 140'ı geçen 

adaylardan (ortalama) %75,12’lik dilimine giren öğrenciler tarım makineleri programını tercih etmişlerdir.  

Tarım makinaları programını seçen okul birincilerine maddi destek sağlanması ve daha yüksek yüzdelik dilimine 

girmiş öğrenci gruplarından tercih edilmesini sağlamak amacı ile ilk üçe girmiş öğrencilere de maddi destek 

sağlanması önerilebilir.  Bu desteklemeler ile daha başarılı öğrenciler seçildiğinden dolayı sanayi de ihtiyaç 

duyulan nitelikli personel ihtiyacının sürekliliği sağlanmış olabilecektir. 
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15-)  BURDUR HALK PAZARI VE UCUZLUK PAZARLARINDAN ALINAN 
KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL ANALİZİ 
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 1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü,  15030, 
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Özet  

İnsanlığın başlangıcından bugüne, güzellik arayışı, güzel görünmek yada güzel kalmak kadın yada erkek fark 

etmeksizin tüm toplumun vazgeçilmezi olmuştur. Tarihte dünden bugüne bitkiselsel yada kimyasal kökenli bir çok 

ürün kozmetik amacıyla kullanılmış yada kullanılmaktadır. Günümüzde her geçen gün artan kullanım, kozmetik 

ürünlerin sağlık üzerine olumsuz etkilerinin olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Çalışmamızda, Burdur 

halk pazarından ve ucuzluk pazarlarından temin edilen farklı marka ve renklerde 20 adet kozmetik ürününde,  

İndüktif olarak eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometresi (ICP-OES)  ve mikrodalga numune hazırlık 

teknikleri kullanılarak, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına 

İlişkin Kılavuzda” limit değerleri belirtilmiş olan Sb, Hg, As, Pb ve Cd tayini yapılmıştır. Sonuçlara göre; 

incelenen 20 adet kozmetik ürününde As, Pb ve Cd tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Kozmetik ürünleri, ağır metal, toksisite, ICPOES, mikrodalga 

 

1. Giriş 

 
İlk insandan günümüze güzellik, güzel görünmek ve güzel kalmak gibi kavramlar hem kadın hem erkek tüm 

insanlar için son derece önemli olmuştur. Geçmişten bugüne kozmetik ürünlere artan bir ilgi vardır. Toplumda 

kozmetik denilince akla, kişiyi daha çekici hale getiren yada görünüşteki sorunları ortadan kaldıran, ruj, maskara, 

fondöten gibi ürünler gelmektedir [1, 2]. Türk Dil Kurumu, Fransız kökenli bu kelimeyi “Cildi ve saçları 

güzelleştirmeye, canlı tutmaya yarayan her türlü madde” olarak tanımlamaktadır [3]. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu Kozmetik ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuzda, kozmetik ürünü “İnsan vücudunun dış 

kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına 

uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü 

değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün madde veya 

karışımları” olarak açıklamıştır [4]. Kozmetik ürünü, Avrupa Konseyi Direktifi (76/768/EEC), “deri, saç, dudak, 

tırnak veya dişlerin temizlenmesi, iyileştirilmesi veya değişimi için sunulan veya satılan madde veya madde 

karışımları” olarak tanımlar (5, 6). 

Günümüzde kozmetik ürünleri yalnızca güzel görünmek amacıyla değil, günlük bakım sağlıklı yaşam, 

hijyen ve psikolojik etkilerinden ötürü de kullanılmaktadır. Son yıllarda artan ilgi kozmetiklerin içeriğindeki 
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kimyasalların, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri üzerine insanları araştırmaya yönlendirmiştir [1, 2]. 2012’de 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik ürünlerin güvenlik değerlendirmesinin 

yapılabilmesi için, “Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi” kılavuzu yayınlamış ve bu kılavuz pek çok 

önemli yenilik getirmiştir.  Çalışmacılar, ağır metaller, paraben, renk açıcılar vb. türler üzerinde çok fazla 

durmaktadır. Bu türler, ürünlerin kullanım miktarı, deriye temas edeceği yüzey alanı, vücutta kalma süresi, kalma 

sıklığı, uygulama yeri, kullanım şekline bağlı olarak insan sağlığını olumsuz etkiler.  Bu anlamda en fazla üzerinde 

durulan türlerden biride ağır metallerdir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik ürünlerde Ağır Metal 

Safsızlıklarına İlişkin Kılavuzda ağır metal “Pb (kurşun), As (arsenik), Cd (kadmiyum), Hg (civa) ve Sb (antimon) 

gibi yoğunluğu 5 g/cm3’den büyük olan, metalik özellik gösteren canlı organizmalarda maruz kalma dozu, yolu 

ve süresine bağlı olarak sağlığı olumsuz yönde etkileyebilen toksik elementler” olarak verilmiştir [4].  

 Bu çalışmanın amacı; Burdur halk pazarından ve farklı ucuzluk pazarlarından alınan kozmetik ürünlerde, 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuzda yer alan Pb, 

As, Cd, Hg, ve Sb ağır metallerin varlığının ve miktarlarının belirlenmesidir.  

 
2. Materyal ve Metot  

2.1. Kimyasallar 

Pb, As, Cd, Hg, ve Sb’nun tekli 1000 ppm’lik stok çözeltileri Manchester New Hampshire firmasından 

sağlanmıştır. Mikrodalga yakma için kullanılan, hidroflorik asit (HF), nitrik asit (HNO3) ve sülfürik asit (H2SO4) 

Sigma-Aldrich firmasından temin edilmiştir. Sodyum bor hidrür (NaBH4), sodyum hidroksit (NaOH), potasyum 

permanganat (KMnO4), askorbik asit ve potasyum iyodür (KI) Merck firmasından alınmıştır.  

 

2.2. Örnekleme  

Araştırmada kullanılacak örnekler, Burdur halk pazarından ve farklı ucuzluk pazarlarından temin 

edilmiştir. İncelenecek kozmetik ürün sınıfı olarak rujlar, pudralar, göz kalemi, göz boyası, dudak besleyici 

kremler ve fondötenler tercih edilmiş, toplamda 20 farklı örnek toplanmıştır.  

 

2.3. Numune Hazırlık  

0,2 g kozmetik örneği, 0,1 mg hassasiyetle mikrodalga teflon parçalama kabına tartıldı. Üzerine 2 ml % 

40’lık HF,  4 ml % 67’lik HNO3 ve 2 ml % 96’lik H2SO4 eklendi. Tartımı alınmış madde mikrodalga fırınında 

parçalandı (Tablo 1). Parçalanan madde 50 ml’ lik balon jojelere alındı ve ultra saf su ile hacme tamamlandı [7]. 

Tablo 1. Mikrodalga yakma programı  

Basamak Süre (Dakika) Sıcaklık (C) 

1 15 180 

2 15 180 

 

2.4. ICPOES  

 Ölçüm koşulları, Tablo 2'te listelenmiştir. Analizde yer alan ağır metallerin çalışma dalga boyları ve 

deteksiyon limit değerleri, Tablo 3'te verilmiştir. Tüm standart ve örnek okumaları üç defa yapılmıştır. As, Hg ve 
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Sb için ICPOES sistemine, hidrür sistemi bağlanarak gerçekleştirilmiştir. Hidrür sistemi için kullanılan çözeltiler, 

Tablo 4’de verilmiştir.  

 

 

 
Tablo 2. Ölçüm koşulları  

RF Gücü (W) 1450 
Enjektör Alumina 
Numune borusu 0,76 mm iç çaplı standart 
Atık borusu 1,14 mm iç çaplı standart 
Numune kapları Polipropilen 
Plazma görüş Axial 
Kullanılan gazlar Argon, azot ve kuru hava 

 
Tablo 3. Çalışma dalga boyları 

Element Dalga boyu (nm) Deteksiyon limiti (µg/L)  
As 188,979 2.5 
Pb 220,353 2.5 
Cd 226,502 2.5 
Hg 253,652 1.0 
Sb 206,836 2.5 

  
Tablo 4. Hidrür sistemi için kullanılan çözeltiler 

İndirgen çözeltisi % 0,05 NaOH içeren sulu çözeltide hazırlanmış % 0,2 NaBH4 

As ve Sb için % 5 askorbik asit + % 5 KI 

Hg % 5 KMnO4 

 
3. Bulgular  

 
Analizde öncelikle Pb, As, Cd, Hg, ve Sb için kalibrasyon eğrileri çizilmiştir. Kalibrasyon grafikleri, Şekil 1-Şekil 

5’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. 188,979nm’de As analizi için kalibrasyon eğrisi 
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Şekil 2. 220,353 nm’de Pb analizi için kalibrasyon eğrisi 

 

Şekil 3. 226,502 nm’de Cd analizi için kalibrasyon eğrisi 

 

 

Şekil 4. 253,652 nm’de Hg analizi için kalibrasyon eğrisi 
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Şekil 5. 206,836 nm’de Sb analizi için kalibrasyon eğrisi 

 

Ağır metal içerikleri araştırılmak üzere farklı marka ve türlerde 20 adet kozmetik ürünlere ait sonuçlar, 

Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Örnekler için ICPOES sonuçları (değer ± SS) 

No Sb (µg/g)  Hg (µg/g)  As (µg/g) Pb (µg/g) Cd (µg/g)  

1 - - - -  
2 - - - - 2,481 ± 0,017 

3 - - - - 3,809 ± 0,002 

4 - - - - 2,456 ± 0,043 

5 - - - - 1,920 ± 0,481 

6 - - 0,249 ± 0,020 - 5,851 ± 0,140 

7 - - 0,373 ± 0,040 - 1,599 ± 0,030 

8 - - 0,396 ± 0,110 14,349 ± 2,743 6,665 ± 0,008 

9 - - - - - 

10 - - - - - 

11 - - - - 8,995 ± 0,110 

12 - - - - 4,499 ± 0,051 

13 - - - - - 

14 - - - 0,477 ± 0,012 - 

15 - - - 5,321 ± 1,600 - 

16 - - - 3,968 ± 1,703 - 

17 - - - 3,845 ± 0,527 - 

18 - - - 2,375 ± 0,014 - 

19 - - - - - 

20 - - - - - 
-: Tespit edilememiştir; SS: Standart sapma 
 
4. Tartışma ve Sonuç  
 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuzda yer alan 

kozmetik ürünler için sınır değerler, Tablo 6’da verilmiştir [4].  
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Tablo 6. Kozmetik ürünler için sınır değerler 

Pb 20 ppm 

As 5 ppm 

Cd 5 ppm 

Hg 1 ppm 

Sb 10 ppm 

 

Çalışmamızda yer alan Sb ve Hg tespit edilmemiştir. As için verilen sınır değer, 5 ppm’dir. Örneklerde 

bulunan miktar bu sınır değerin altındadır. Ancak üç numunede As tespit edilmiştir. As ve bileşikleri, Uluslararası 

Kanser Araştırma Ajansı (International Agency for Research on Cancer-IARC), Grup 1 “insan karsinojeni” 

grubunda yer almakta, ayrıca hemotopoietik sistem, kardiyovasküler sistem, akciğerler, karaciğer ve böbrekler, 

diğer organlar hedef almaktadır [4]. Pb için sınır değer, 20 ppm’dir. Örneklerde ölçülen değerler sınır değerden 

küçüktür ama numunelerin altısında Pb tespit edilmiştir. Pb, merkezi sinir sistemi, böbrekler ve hematopoietik 

(kan yapıcı) sistem dâhil olmak üzere birçok organ ve sistem üzerinde istenmeyen etkilere neden olmakta, özellikle 

hamileler/fetüs, bebek ve çocuklar yüksek riskli grubu oluşturmaktadır [4]. Cd için sınır değer, 5 ppm’dir. 20 

numunenin üçünde sınır değerin üstünde, altı örnekte ise bu değerin altında çıkmıştır. Cd ve bileşikleri, As gibi 

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı IARC tarafından yapılan değerlendirmede Grup 1 “insan karsinojeni” 

grubunda yer almaktadır [4].  

Türkiye’de ruj ve fondöten örnekleri üzerine yapılan çalışmada, As, Cd, Pb ve Sb yanında farklı 

elementlerde bakılmıştır. Örneklerin bir kısmında bakılan bu elementler tespit edilmemiştir, Tespit edilen 

örneklerdeki değerler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin 

Kılavuzda yer alan kozmetik ürünler için sınır değerlerin altında kalmıştır [2].  

Farklı ülkelerden alınan rujlarda yapılan bir başka çalışmada Pb, 27-3760 ppm/ıslak ağırlık aralığında 

ölçülmüştür [8].  

Nijerya’da yapılan bir çalışmada, ruj, göz kalemi ve pudra gibi kozmetik ürünlerinde, Pd ve Cd ağır 

metallerine bakılmıştır. Pb, örneklerin bir kısmında tespit edilememiş, en yüksek 2.10 ppm ölçülmüştür. Cd ise, 

yine bazı örneklerde ölçülememiş, en yüksek 0,07 ppm tespit edilmiştir [9].  

Çalışmamızda yer alan örneklerin küçük bir kısmında bulunan değerler, sınır değerlerin üstündedir. 

Ancak, kozmetik ürünlerin kullanım süresi, kullanılan alanın yüzeyi, kullanım sıklığı gibi etkenler göz önünde 

tutularak, insan sağlığı açısından önemli risk taşıdığı görülmektedir. Direkt olarak toksik/kanserojenik etki 

gösterdiği kanıtlanmış olan As, Cd, Pb, Hg ve Sb ağır metallerinin kozmetik ürünlerde yer almaması 

gerekmektedir.  
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16-)  PAHS LEVELS IN STREET DUST OF HEAVILY INDUSTRIALIZED CITY IN 
TURKEY 

Tuğba Ayaz*, Berkay Umut Yeşildağlı, Mihriban Civan 

Campus, 41380, Kocaeli, Turkey 

Abstract 

Polyaromatic hydrocarbons (PAH) were collected in 11 different points of industry, urban, road and rural sites of 

Kocaeli in summer season (August). 16 PAH defined by the United States Environmental Protection Agency 

(USEPA) as “priority pollutants” were measured in two diffrerent size with GC MS system.  

PAH levels have changed drastically in different functional areas. The highest value measured PAH isomers were 

Fluoranthene + Pyrene with a median value as 16.9 ng/g dust at 63 µm and 20.61 ng/g dust at 63-100 µm. 

Fluoranthene and Pyrene represent the sources of combustion and are measured at high levels in industrial areas. 

In dust samples at a particle size of 63-100 µm, the amount of PAH was generally measured at higher levels than 

that of 63 µm. 

The total 16 PAHs (Σ16PAHs) concentration of dust having 63-100 µm particle size were between 980.20 ng g -1 

and 1610.21 ng g-1 in industrial sites (P9, P10 – K9, K10), 493.51 ng g-1 and 1424.73 ng g-1 in urban sites (P2, P3 

and P6- K2, K3 and K6), 1707 ng g-1 and 3119 ng g-1 in road sites (P4, P5, P11 and K4, K5, K11), 694 ng g-1 and 

1588.4 ng g-1 in rural sites (P1, P8 and K1, K8), 38 ng g-1 and 48.4 ng g-1 in suburban site. The highest level of 

Σ16PAHs were detected in P10 point (Dilovası) in both sizes. 

 

Keywords: Kocaeli, Polyaromatic Hydrocarbons (PAH), Street Dust, Particle Size
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Introduction 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) belonged to Persistent Organic Pollutant are lipophilic, hydrophobic, 

carcinogenic and hardly degraded (Liu vd., 2007). Sixteen polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are  in the 

United States Environmental Protection Agency (USEPA) priority controlled list due to having a carcinogenic, 

mutagenic and toxic effect for all living organisms (Tobiszewski and Namienik, 2012). PAHs are released to the 

atmosphere from both natural such as volcanic eruptions or anthropogenic sources such as combustion processes. 

In urban environment, PAH are mainly  emitted from anthropogenic sources, such as vehicle emissions, coal and 

fossil fuel powered generation, petroleum refining, straw and firewood burning, industrial processing, chemical 

manufacturing, oil spills and coal tars (Masih and Taneja, 2006). Therefore PAHs exist ubiquitously in the urban 

environment. Pollution levels in the urban atmosphere can be measured by taking samples from air, soil or dust. 

Among them, street dust is considered to be a good indicator of urban pollution due to the fact that sampling is 

easy and the surface area is large so that pollutants from many pollutant sources can be collected (Klees et al., 

2015, Yang and Baumann, 1996, Miguel et al., 2012; Li et al., 2013). Because of these advantages, street dust 

measurements have started to find a new place in the literature in determining pollution levels of urban atmosphere. 

The main purpose of this study is to measure PAH levels in street dust in a background, industrial and traffic-

intensive region of Kocaeli and compared the results with literature. In order to make a comparison the sites with 

different source impacted, a total of 11 street dust samples were analyzed. 

Method 

Sampling 

For the purpose of the study, Kocaeli province is divided into grits. Eleven points were selected based on different 

parameters such as pollution source types (traffic or industry), wind direction, topography and settlement.  The 

sampling points were chosen from sites with different characteristics (urban, rural, industrial, roadside).Among 11 

points, 2 points were selected from industrial zone (Dilovası and Arslanbey region), 3 samples were collected from 

roadside dust (D-100 and TEM highway), 2 points were selected away from the main pollution sources (Kandıra 

and Kartepe rural area), 1 points were chosen in only settlement area away from roads and industries (suburban) 

and finally 3 samples were taken from the city centers (urban) (see Figure 1). 
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Figure 1. The locations of the sampling points in the study site 

Sampling took place between August 7-8, 2018. The average air temperature at the time of sampling is 26 ºC and 

the average relative humidity is 65%. For the sample collection, a wooden frame of 1 m × 1 m was used and the 

sample was collected only within this frame. Thus, the dust load per area was calculated at the place where the 

sample was collected. The samples were previously washed with isooctane and collected in glass jars wrapped 

with aluminum foil to protect the samples from lights effect. All samples were keep in the refrigerator at 4 ºC in 

the Department of Environmental Engineering of Kocaeli University. 

Fine dust particles are important both for their exposure into the human body by inhalation and for being 

transported over long distances through the wind. Thus, samples in this study were sieved to 63 µm and 63 -100 

µm particles sizes and analyzed. The dust samples were cleaned with forceps from bristles and stones, and then 

sieved with stainless steel sieves having particle diameters of 63 μm and 63-100 μm (Blanchard et al., 2014). 

Extraction Phase 

The extraction and clean up procedure advised Odabaşı and Çetin (2012) were followed during with a minor 

modification. 5 g of sample was weighed on a precision scale and placed in a pre-cleaned glass test tube. At the 

beginning of the extraction process, labeled and PAH surrogate which are not found in nature and used for 

surrogate recovery standard, injected (4 Comp 500 ug/mL, in acetone, 1 mL Acenaphthene-d10, Chrysene-d12, 

Perylene-d12, Phenanthrene-d10 into the sample. And then 30 mL hexane: acetone (1:1 volume ratio) was added 

to the dust samples and waited overnight in a daqrk place. The next day was mixed in the ultrasonication for 60 

minutes. After mixing was completed, the sample volume was reduced to 2 mL  

The columns were filled with 3 g of silicic acid (4.5%), 2 g of alumina (6%) and an amount of anhydrous sodium 

sulfate in an amount reaching about 1 cm. As PAH analysis was performed in the samples, a one-step process was 

performed. The approximately 2 mL volume sample was loaded to the column. Column were eluted with 60 ml of 

PE and kept as Elute 1. The column was further eluted with 40 ml of DCM and kept as Elute 2. The volume of 

Elutes were reduced by rotary evaporator and N2 stream and the final volumes were reduced to approximately 1 

mL.  For PAH analysis Elute 1 and Elute 2 were combined. 
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Agilent 7890 N GC coupled with an Agilent 5977A mass spectrometer system EI mode equipped with a DB-5HT 

capillary column (30 m × 0.25mm i.d., 0.10 μm film thickness, J&W Scientific) was employed. The oven 

temperature was 1 min at 50 ºC, 200 ºC at 25 ºC/min and 300 ºC at 8 ºC/min for 8 minutes. The injector, ion source, 

quadrupole, and interface temperatures were 295, 290, 180, and 320 ºC, respectively. 

Results and Discussion 

In this study, dust samples were collected from 11 different points in industry, urban, suburban, rural and road 

determined in Kocaeli province and pollutant levels of 16 PAH isomers were evaluated with 63 µm and 63 -100 

µm size and shown in Table 1 and 2, respectively.  

The levels of PAH in 63 µm dust have changed drastically in different areas. As shown as Table  1 Total PAH 

levels in 63 µm ranged from 54.15 ng g -1 to 926 ng g-1 in industrial sites (P9, P10), from 72.4 ng g-1 to 337 ng g-1 

in road sites (P4, P5 and P11), from 13 ng g-1 to 407 ng g-1 in urban sites (P2, P3 and P6), from 31 ng g-1 to 39.31 

ng g-1 in rural sites (P1 and P8) and 38 ng g-1 in suburban site (P7). 

The concentrations of Phe, Flu, Acy+Ace, Flt+Pyr and DBA were comparatively higher among the 16 individual 

PAHs at all the locations, accounting for 11.93 ng g-1, 14.6 ng g-1, 13.2 ng g-1, 20.61 ng g-1, and 18.2 ng g-1, 

respectively. 

Table 1. PAH Results in a Particle Size of 63 µm (ng/g dust) 

PAH Isomers P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Site characteristic rural 
urba
n 

urba
n 

road road 
urba
n 

subu
rban 

rural ind ind 
roa
d 

Naphthalane 0.98 2.93 
LOD
* 

LOD 4.55 9.62 LOD LOD 2.20 29.67 
LO
D 

Acenaphtylene+Acenapthene LOD LOD LOD LOD 2.876 LOD LOD LOD LOD 7.77 
LO
D 

Fluorene LOD LOD 1.42 9.45 LOD LOD LOD LOD LOD 14.39 
1.1
5 

Phenantrene 4.18 7.77 LOD 116 26.22 48.5 4.17 4 7.24 132.6 
6.2
1 

Anthracene LOD 12.09 1.29 6.93 2.51 43.52 0.52 0.37 1.18 133.9 
6.5
2 

Fluoranthene+Pyrene 13 20.95 3.72 58.9 135.5 97.26 13.4 7.27 16.91 249.1 
14.
4 

Benzo(a)anthracane 6.12 2.3 0.22 12.3 11.13 45.93 3.89 1.11 0.98 64.94 3.2 

Chyresene 4.47 7.58 1.55 13.9 44.49 34 4.33 3.75 7.15 95.28 
8.6
2 

Benzo(b)fluoranthene 2.69 6.67 1.29 10.6 42.11 46.04 4.19 4.87 3.96 75.69 
8.9
8 

Benzo(k)fluoranthene 2.72 1.39 0.3 2.85 2.874 16.68 1.55 1.68 1.54 16.68 
3.8
5 

Benzo(a)pyrene 2.62 4.35 1.22 4.63 8.72 17.75 1.51 1.58 1.98 30.43 
3.0
9 

Indeno (1,2,3, c,d)pyrene LOD 2.61 0.62 5.6 20.32 23.09 1.99 2.67 3.84 29.32 
5.3
7 
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Dibenzo(a,h)antracane LOD LOD LOD LOD LOD 3.80 LOD LOD LOD 8.4 
LO
D 

Benzo(g,h,i)perylene 2.95 4.87 1.28 7.09 35.92 20.92 2.52 3.61 7.15 37.81 
11.
01 

Median 2.954 4.87 1.3 9.45 15.7 28.5 3.2 3.1 3.8 34.1 6.2 

Total PAH 39.31     73.5 13 248 337 407 38 31 54.15 926 
72.
4 

Table 2. PAH Results in a Particle Size of 100 µm (ng/g dust) 

PAH Isomers K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

Site characteristic rural 
urba
n 

urba
n 

road road 
urba
n 

subu
rban 

rural ind ind road 

Naphthalane 
LOD
* 

3.77 LOD 2.52 7.81 14.38 0.96 LOD 2.50 28.98 3.38 

Acenaphtylene+Acenapthene LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD 13.03 LOD 

Fluorene LOD LOD LOD 15 LOD LOD LOD LOD LOD 25.98 2.05 

Phenantrene 4.69 12.32 LOD 180 21.4 82.85 6.39 4.83 8.17 278.6 11.55 

Anthracene 4.74 12.52 LOD 13.8 22.5 10.98 0.77 0.27 1.61 37.18 0.85 

Fluoranthene+Pyrene 11.78 20.61 10.33 100.3 113.5 177.6 22.85 7.68 14.7 474.4 19.15 

Benzo(a)anthracane 0.50 1.32 0.84 19.3 5.07 56.82 LOD 2.14 LOD 55.46 4.91 

Chyresene LOD 5.57 5.42 24.7 40.95 55.66 6.95 4.32 2.50 159.9 8.24 

Benzo(b)fluoranthene 2.79 4.33 3.20 20.6 28.3 73.95 1.19 5.76 5.31 190.3 10.03 

Benzo(k)fluoranthene 1.05 1.56 0.91 4.67 8.7 27.66 2.26 2.06 1.398 39.81 3.53 

Benzo(a)pyrene LOD LOD 3.13 8.35 8.15 38.73 2.53 1.602 1.833 79.92 3.23 

Indeno (1,2,3, c,d)pyrene LOD LOD 1.66 9.68 20.8 34.05 LOD 3.48 3.2 78.65 6.385 

Dibenzo(a,h)antracane LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD 18.19 LOD 

Benzo(g,h,i)perylene 4.6 5.33 3.72 11.5 39.4 29.46 4.528 3.573 8.14 80.54 13.22 

Total PAH 30.1 67.3 29.2 409.7 316.4 602 48.4 36 49 1561 86.5 
            

*LOD: Limit of not detected 

As mentioned above, the mean PAH value was measured as 926 ng/g dust in the Dilovası (P10). In the literature, 

it is seen that industrial emission and vehicle emissions can increase PAHs in urban surface dusts. (Dong and Lee, 

2009, Boonyatumanond et al. 2007). In the surface dust samples of 63 µm particle size taken from suburban areas 

(P1, P7 and P8), the mean PAH value was measured as 31-38 ng/g dust. 

As shown in Table 2 in the case of 63-100 µm particle size dust samples, the median levels were 49-1561 ng/g 

dust in industrial areas (K9, K10), 86.5-409.7 ng/g dust in road sampling (K11, K5 and K4), and 29.2-602 ng/g in 

rural and suburban areas (K2, K3 and K6) were measured. The city center with the highest PAH value; As in the 

case of 63 µm dust samples, the sample of K6 in 63-100 µm was close to the industrial zone and measured as 602 

ng/g dust. 

As shown in Table 1 and Table 2, and Figure 2 the amount of PAH isomers was measured at 70% of samples at a 

higher value in 63-100 µm particle size samples than 63 µm particle size samples. In about 20% of the samples, 

pollutant levels of 63-100 µm particle size are almost 2 times the particle size of 63 µm.  
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Figure 2. Comparison of PAH Levels at Sampling Points According to Particle Size. 

As seen in Table 2 the amount of pollutant isomers in 100 µm particles is higher, however, the dust particle size 

affecting human health is 63 μm. Literature shows that fine particles show higher health risks for humans in case 

of exposure (Kennedy and Hinds, 2002, p. 237 .55; Charlesworth et al., 2011, p. 103 .23; Li and Zuo, 2013, p. 

471-6). The amount of PAH with a carcinogenic effect on surface dusts of 63 µm particle size was observed above 

the limit values. (Yu et al, 2014, pp. 2817 ,2825, Soltani et al, 2015).  

PAH levels in Kocaeli compared with the reported data in literature for different parts of the world was  given in 

Tables 4, together with the data generated in this study. The PAH measurements made during this study (94.5. ng 

g-1) were lower than the median PAH concentrations in Izmir/Turkey (221.5 ng g-1), in Kutahya/Turkey (264.5 ng 

g-1), in Tehran/Iran (327 ng g-1) and in across Greece (425.2 ng g-1 ).  (Odabasi and Cetin., 2012, Dumanoglu et 

al., 2017, M. Saeedi et al., 2012, Christopoulou ve diğ., 2012). Morever, the PAH street dust levels in Kocaeli 

were much lower than those recorded in Kocaeli/Turkey (1072.5 ng g-1), Gold Coast, Queensland/Australia (1922 

ng g-1), in Xuzhou/China (5875 ng g-1), in Guwahati/ İndia (17259.6 ng g-1 ), in across Nepal (1815,2 ng g-1), in 

Isfahan/Iran (1245.4 ng g-1), in Hanoi/Vietnam (1546.3 ng g-1), and in Guanajuato/Mexico (4634.7 ng g-1). (Cetin., 

2016, Ma et al., 2017, Wang et al., 2017, Yadav et al., 2018, Hussain et al., 2015, Soltani et al., 2015, Tuyen et al., 

2014, Alquiza et al., 2014). On the other hand, our study results were much higher than those made in Palermo/Italy 

(13,12 ng g-1). (Orrecchio et al., 2011). 
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Table 3. Concentration of PAHs measured in dust samples in Kocaeli. The concentrations are given as a 
range, mean and median values in ng g-1 
                      63 µm 100 µm 

Isomers MD* 
AVG* 
(MIN*-
MAX*) 

SD* N* MD* 
AVG (MIN-
MAX) 

SD* N* 

Naphthalane 3.7 
8.33 (0.98-
29.67) 

11 6 3.6 
8.04 (0.97-
28.98) 

9.49 8 

Acenaphtylene+Acenapthene 5.3 
5.32 (2.88-
7.77) 

3.5 2 13 
13.03 
(13.03-
13.03) 

LO
D 

1 

Fluorene 5.4 
6.60 (1.15-
14.39) 

6.5 4 15 
14.22 (2.06-
25.98) 

12 3 

Phenantrene 7.5 
35.67 (4.00-
132.64) 

49 10 12 
61.06 (4.70-
278.58) 

94.5 10 

Anthracene 4.5 
20.89 (0.37-
133.93) 

42 10 7.9 
10.52 (0.27-
37.18) 

11.9 10 

Fluoranthene+Pyrene 17 
57.27 (3.72-
249.10) 

77 11 21 
88.45 (7.68-
474.39) 

140 11 

Benzo(a)anthracane 3.9 
13.83 (0.22-
64.94) 

21 11 4.9 
16.26 (0.51-
56.82) 

23.3 9 

Chyresene 7.6 
20.47 (1.55-
95.28) 

28 11 7.6 
31.42 (2.50-
159.86) 

48.6 10 

Benzo(b)fluoranthene 6.7 
18.83 (1.29-
75.69) 

25 11 5.8 
31.44 (1.20-
190.31) 

56.8 11 

Benzo(k)fluoranthene 2.7 
4.74 (0.30-
16.68) 

6 11 2.3 
8.51 (0.92-
39.81) 

13 11 

Benzo(a)pyrene 3.1 
7.08 (1.22-
30.43) 

9.1 11 3.2 
16.39 (1.60-
79.92) 

26.6 9 

Indeno (1.2.3. c.d) pyrene 4.6 
9.54 (0.62-
29.32) 

10 10 8 
19.74 (1.67-
78.65) 

26.2 8 

Dibenzo(a.h)antracane 6.1 
6.10 (3.81-
8.40) 

3.2 2 18 
18.19 
(18.19-
18.19) 

LO
D 

1 

Benzo (g.h.i)perylene 7.1 
12.29 (1.28-
37.81) 

13 11 8.1 
18.54 (3.57-
80.54) 

23.6 11 

∑16PAH 85 
226.96 
(23.38-
926.06) 

304 11 130 
355.77 
(58.85-
1562.23) 

486 11 

*MIN: Minimum, MAX: Maximum, MD: Median, AVG: Average, SD: Standard deviatio
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Table 4. Comparison of PAH Results Obtained in the Study with the Data in the Literature (ng/g dust). 

Location 
Sieve 
(µm)  Nap* Acy* Ace* Fl* Phe* Ant* Flu* Pyr* BaA* Chr* BbF* BkF* BaP* InP* DBA* BgP* Reference 

Kocaeli, 
Turkey 

63  3.74 
5.32 
Acy+ 
Ace 

5.32 
Acy+ 
Ace 

5.43 7.51 4.517 
16.91 
Flu+Pyr 

16.91 
Flu+Pyr 

3.88 7.58 6.67 2.72 3.09 4.60 6.1 7.09 

this study 

100  3.57 
13.02 
Acy+Ace 

13.2 
Acy+Ace 

14.61  11.93 7.86 
20.61 
Flu+Pyr 

20.61 
Flu + 
Pyr 

4.91 7.59 5.75 2.26 3.23 8.03  18.2 8.14 

Kocaeli, 
Turkey 

500 84 12 7.5 20 158 20 142 126 63 115 106 63 49 43 12 52 Çetin, 2016 

Izmir, Turkey 74 3.3 2.1 2.9 32.8 6.2 1.1 24.1 21.8 16.4 18 30.2 11.9 13.2 13.1 8.7 15.7 
Odabaşı and 

Çetin, 2012 

Kutahya, 
Turkey 

74  2.9 7.1 11.4 49 4.1 30.9 27.7 15.3 36.4 18 16.2 13.7 13.3 4.6 13.9 
Dumanoğu et 

al., 2017 

Oceania 

Gold Coast, 
Queensland, 
Australia 

150  78 25 6 24 230 31 166 444 49 153   137 111 56 412 
Ma et al., 
2017 

Asia 

Xuzhou, 
China 

100  966 60 45 186 990 132 895 643 270 877 309 145 213 9 9 126 
Wang et al., 
2017 

Nepal  125 29.5 22.4 50.9 216 84.1 89.4 66.9 51.9 713 16.4 47.7 77.5 47.7 113 63.8 
Yadav et al., 
2018 

Guwahati, 
India 

2000 8899 301 69 16,3 753.8 41.1 1724 164.3 2436 2369 37.7 21.6 44.4 338.7 19.2 40.8 
K. Hussain et 
al. (2015) 
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Isfahan, Iran 63  22.7 7 4.2 32.3 167.2 13.3 162.5 264.2 30.1 128. 

172.3 172.3 

68.5    N. Soltani et 
al. (2015) B (b 

+ k) F 
B (b 
+ k) F 

Hanoi, 
Vietnam 

500  43 11 3.6 29 190 68 276 230 55 120 

140 140 

57 54 2.7 97 
L.H. Tuyen et 
al. (2014) B (b 

+ k) F 
B (b 
+ k) F 

Tehran, Iran 63  4 48 41 8 70 6 13 20 10 20 4 5 6 27 15 30 
M. Saeedi et 
al.  2012 

North America 

Guanajuato, 
Mexico 

850 9.6 9.7  39.4 374 340 874 1017 413 395 156 165 399 108 155 180 
Alquiza et al. 
(2016) 

Europe 

Palermo, Italy  2,2 1,4 1,8 1,2 3,2 1,4 0,38 0,38 0,25 0,44 0,62 0,59 0,26 0,097 0,066 0,04 
Orrecchio, 
2011 

Greece  21,3 19,1 16,2 24,2 89,9 13,2 73,3 42,1 16,8 22,8 22,5 19,9 7,8 13,8 5,2 33,3 
Christopoulou 
et al., 2012 

*acenaphthylene (ACY), acenaphthene (ACT), fluorene (FLN), phenanthrene (PHE), anthracene (ANT), fluoranthene (FL), pyrene (PY), benz[a]anthracene (BaA), chrysene 
(CHR), benzo[b]fluoranthene (BbF), benzo[k]fluoranthene (BkF), benzo[a]pyrene (BaP), indeno[1,2,3‐cd] pyrene (IcdP), dibenzo[a,h]anthracene (DahA), benzo[g,h,i]perylene 
(BghiP).
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Conclusion 

This study is compared with other literature concentrations and seen that Phe, Flu, Pyr, ve Chr isomers are usually 

in higher concentration among other PAH congeners. In this study were measured Phe 7.51 ng/g, Flu + Pyr 16.91 

ng/g, Chr 7.58 ng/g at 63 µm particle size dusts.  At 100 µm particle size dusts were measured Phe 11.93 ng/g, Flu 

+ Pyr 20.61 ng/g and Chr 7.59 ng/g. 

The highest PAH isomers Fluoranthene + Pyrene with a median valuesof 16.9 ng/g at 63 µm and 20.61 ng/g at 

100 µm. Fluoranthene and Pyrene represent the sources of combustion and are measured at high levels in industrial 

areas.  

Phe, Ant, Flu and Pyr are fat burn markers (Harrison et al., 1996; 1999; Park et al., 2002); PAH isomers in urban 

centers are similar in non-industrial areas. The amount of PAH in urban centers was measured at low levels, as the 

literature was done in the summer and with the least use of fuel such as natural gas and coal. 
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ÖZET 

Süt Endüstrisinin en büyük atıklarından olan peyniraltı suyu ve ürünleri günümüzde gıda endüstrisinden kozmetik 

uygulamalara kadar değişen geniş bir yelpazede kullanım alanına sahiptir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, 

peyniraltı suyunda mevcut olan proteinlerin ayrıştırılması ve özelliklerinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi 

mümkün olmakta, dolayısıyla bileşiminde yer alan unsurların bilinen özelliklerine her geçen gün yenileri 

eklenmektedir. Bu derlemede, peyniraltı suyunda yer alan proteinlerin insan sağlığı ve beslenmesi ile ilgili bazı 

özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: serum proteinleri, terapötik etki, sağlık, beslenme 

 

THE IMPORTANCE OF WHEY PROTEINS IN HEALTH AND NUTRITION  

ABSTRACT 

Whey and its products which are the biggest effuluent in dairy industry, nowadays, have a wide range of uses 

ranging from the food industry to cosmetic applications. Depending on the developments in technology, it is 

possible to examine the separation and properties of the whey in more detail, so new features are added every day 

to the known properties of the elements in its composition. In this review, some characteristics of human health 

and nutrition of proteins present in whey have been tried to be revealed.  

Keywords: whey protein, terapatic effect, healt, nutrition 

 

GİRİŞ 

Sütün peynir mayası veya yenebilir organik bir asitle pıhtılaştırılmasından ve peynirin esasını oluşturan pıhtının 

alınmasından sonra, geri kalan yeşilimsi sarı renkteki sıvı kısım peyniraltı suyu olarak adlandırılmaktadır (Gürsel 

2001, Özrenk ve ark. 2003).  

 

Süt proteinlerinin %20 sini oluşturan serum proteinleri peynir yapımı sırasında, peyniraltı suyu ile birlikte 

ayrılmaktadır. Peyniraltı suyunun bileşimi, peynir yapımı sırasında uygulanan yöntemlere bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Genel olarak, peyniraltı suyunda başta β–laktoglobulin ve α–laktalbumin olmak üzere, 

immunoglobulünler ve serum proteinleri gibi çeşitli proteinler ile enzimler ve hormonlar bulunmaktadır (Cribb 

2004, Yıldız-Akgül ve Karaman 2017).  

mailto:nazife.urker@tarimorman.gov.tr
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Peyniraltı suyu, peynir üretim yöntemine göre tatlı peyniraltı suyu veya asit peynir altı suyu olarak 

sınıflandırılmaktadır. Asit peynir altı suyu, sütün laktik asit bakterileri veya herhangi bir organik asit ile 

asitlendirilmesi sonucu elde edilen peyniraltı suyudur.  Buna karşın sütün peynir mayasıyla pıhtılaştırılması sonucu 

geriye kalan yan ürün ‘tatlı peyniraltı suyu’ olarak isimlendirilmektedir (Burr 2001, Üçüncü 2004, Kilara ve 

Vaghela 2018). Taze peyniraltı suyunun bileşimi Çizelge 1’de görülmektedir. 

 

Çizelge 1 Taze peyniraltı suyunun bileşimi 

Bileşenler Tatlı peyniraltı suyu Asit peyniraltı suyu 
Su, % 93–94 94–95 
Kurumadde, % 6–7 5–6 
Yağ, % 0,3–0,8 0,1 
Laktoz, % 4,5–4,7 3,8–4,2 
Kazein, %  0,05–0,1 0,05–0,1 
Serum proteinleri, % 0,8–1,0 0,6 
Mineral maddeler, % 0,5–0,7 0,7–0,8 
Kalsiyum, g/100 g 0,06  0,1  
Laktik asit, % 0,1–0,2 % 0,5 (0,7) 
Sitrik asit, % 0,1 0,1 
pH değeri 6,4–6,0 4,8–4,4 
Titrasyon asitliği, ˚SH ~ 4 20–25  
B2 vitamini, mg/100 g 0,14 0,14 

Kaynak: Üçüncü 2004 

 

Süt Serum Proteinleri ve Fizikokimyasal Özellikleri   

Peyniraltı suyunun bileşiminde büyük oranda β–laktoglobulin ve α–laktalbumin ve daha küçük oranda 

glikomakropeptidler, fosfolipoproteinler, laktoferrin ve transferrin bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda enzim ve 

biyoaktif maddeleri içermektedir (Karagözlü ve Bayarer, 2004, Anonim 2009, Dinçoğlu ve Ardıç, 2012;). Bununla 

beraber peyniraltı suyunda sığır serum albumini, immunoglobulinler, proteteoz–peptonlar, laktoz ve riboflavin, 

folik asit ve kobalamin olmak üzere suda çözünen vitaminler, bazı mineral maddeler ve laktoperoksidaz da 

bulunmaktadır (Kreider 2004, Yerlikaya ve ark., 2010). 

 

β-laktoglobulin, retinole (provitamin A) bağlı olup esansiyel bir aminoasit olan sistein bakımından zengindir.  β-

laktoglobulinin globüler yapısı, midedeki asitlere ve mevcut proteolitik enzimlere karşı oldukça stabildir. İnekten 

buzağıya retinolün taşınmasında β-laktoglobulinin biyolojik fonksiyonu vardır. Ancak bu biyolojik fonksiyonun 

bebekler için önemi azdır. Bu da insan sütünde β-laktoglobulinin neden az olduğunu açıklamaktadır (De Wit 1998, 

Harper 2000). 

 

α-Laktalbumin özellikle lösin, lisin, sistin ve aspartik asit açısından zengindir (Renner 1992, Üçüncü 2004). 

Laktozun biyosentezinde rol almakatdır. Bazı ülkelerde α-laktalbumin bebek formülasyonlarını insan sütüne 

benzer hale getirmek için ticari olarak kullanılmaktadır. Bağışıklığı artırdığı ve bazı kanser türlerine yakalanma 

olasılığını azalttığı bildirilmektedir.            α-Laktalbumin kısa zincirli aminoasitlerin iyi bir kaynağı olmasından 

dolayı aynı zamanda sporcu gıdalarında da kullanılmaktadır (De Wit 1998, Harper 2000, German vd 2001). 
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Serum proteinlerinden laktoferrin demir bağlama özelliğine sahip, bağışıklık sisteminde yer alan bir proteindir. 

Sindirim kanalındaki serbest demiri bağlayabilmesi nedeniyle bağırsakta istenmeyen mikroorganizma faaliyetinin 

kontrol altına alınmasında rolü bulunmaktadır (De Wit 1998, Harper 2000, German vd 2001).  

 

Yukarıda adı geçen proteinlerden başka maya peyniraltı suyunda kapa kazeinin parçalanma ürünü olan 

glikomakropeptit bulunmaktadır. Mikrofiltrasyon ya da ultrafiltrasyona tabi tutulan peyniraltı suyundaki 

proteinlerin %10-15 kadarı glikomakropeptitden ibarettir. Glikomakropeptitin parçalanma ürünlerinin 

antitrombotik, antihipertansif etkilere sahip olduğu bildirilmektedir (Janer ve ark. 2004, Molle ve Leonil 2005, 

Thoma ve ark 2006). Ayrıca, ısıl işlem uygulamalarına karşı dayanıklı olması nedeniyle son yıllarda gıda 

sistemlerinde katkı maddesi olarak büyük ilgi çekmektedir.  

 

Serum proteinlerinin iştahın kontrol altına alınmasındaki rolü 

Belirli süt proteinleri iştah düzenleyici bir aktiviteye sahip bulunmaktadır (Walzem 1999 ). Bu aktivite yapılarında 

bulunan glikomakropeptitden kaynaklanmaktadır.  Glikomakropeptit, besin alımının düzenlenmesini de içine alan, 

gastrointestinal işlevle ilgili birçok önemli rolleri olan, iştah bastıran bir hormon olan kolsistokinin’in (CCK) güçlü 

bir stimülatörüdür (Thoma-Worringer ve ark. 2006) 

 

Serum proteinlerinin bebekler ve yaşlılardaki terapik etkileri 

Bebeklerin beslenme alışkanlıklarında peyniraltı suyu proteinlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. İnek sütü 

proteinini tolere edemeyen bebekler için peyniraltı suyu proteinleri ve bunların hidrolizatlarının kullanıldığı mama 

formülasyonları vardır.  

 

Prematür bebeklerin mamalarında, peyniraltı suyu proteini kullanımı tercih edilmektedir. Çünkü peyniraltı suyu 

proteinleri metabolik asidoz riskini ve potansiyel etkilerini azaltmaktadır. Mamalarla ilgili olarak yürütülen bir 

çalışmada, 6 aydan küçük bebeklerde inek sütünden kaynaklanan gastrointestinal rahatsızlıklara ve soya ağırlıklı 

mamanın tolere edilememesine karşı peyniraltı suyu protein hidrolizatlarının yararlı etkileri olduğu ortaya 

konulmuştur (Walzem 1999). Ayrıca, yoğun bir şekilde hidrolize olmuş peyniraltı suyu proteinleri içeren formüller 

bebeklerde fazla ağlama (infantile colic) şeklinde görülen rahatsızlıkları da azaltabilmektedir (De Wit 1998, 

Harper 2000, German vd 2001). 

 

İntestinal sistemin onarılması ya da tetiklenmesi yaşlılarda sık sık gerekmektedir. Yaşlı bakım evinde kalan ve 

kabızlık şikayeti olan yaşlıların Lactobacillus GG ile fermente edilen fermente edilmiş peyniraltı suyu içeceği 

tüketmeleri sonucu şikayetlerinin normale döndüğü ve tuvalete çıkma sıklığı, gaita miktarı ve gaita pH’sında 

önemli değişiklikler olmadığı görülmüştür (Walzem 1999). 

 

Serum proteinlerinin bağışıklık sisteminin desteklenmesindeki rolü 
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Bağışıklık sistemi; bakteriyel, viral, parazitik, fungal enfeksiyonlara ve kansere karşı korumada merkezi bir rol 

oynar. Bağışıklık sistemindeki geçici değişiklikler bile var olan rahatsızlıkların şiddetlenmesi ile birlikte 

enfeksiyon ve kanser gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini arttırabilmektedir. Hücre kültürü üzerinde 

yürütülen çalışmalar ve deney hayvanlarıyla yapılan in vivo çalışmalar sonucunda serum proteinlerinin spesifik 

ve spesifik olmayan bağışıklık tepkisini artırdığı ispatlanmıştır (Wong vd 1995, Anonymous 1998, German vd 

2001).  

 

Serum proteinlerinden laktoferrinin periferal spesifik antikor tepkisini artırdığı ve lenfokinlerin üretimini modüle 

ettiği laboratuvar hayvanları ile yürütülen çalışmalarda gösterilmiştir (German vd 2001). Diğer taraftan, farelerle 

yapılan son araştırmalarda, gram negatif bakteriler tarafından üretilen güçlü bir endotoksin olan lipopolisakkaridin 

(LPS) öldürücü etkisine karşı laktoferrinin koruyucu bir etki sağladığı bulunmuştur. İmmunoglobulinler ve 

glikomakropeptit gibi peyniraltı suyunda bulunan diğer proteinlerin de immunomodulasyon görevine sahip 

oldukları ispatlanmıştır (Wong vd 1995, Harper 2000, German vd 2001). 

 

Serum proteinlerinin antikarsinojenik aktiviteleri 

Epidemilojik araştırmalar, süt tüketen insanların, tüketmeyenlere göre kolon ve rektum kanserine yakalanma 

riskinin daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda yapılan bir araştırmada, kolon kanseri oluşumunun 

peyniraltı suyu proteinleriyle beslenen kobaylarda kazein, et veya soya proteinleri ile beslenen gruba göre daha 

düşük düzeyde kaldığı belirlenmiştir (Parodi 1998,  German vd 2001).   

 

Peyniraltı suyunun kansere karşı etkisi konusunda yapılan in vivo bir araştırmada, peyniraltı suyu proteinlerinin 

düşük yoğunluktaki göğüs kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği görülmüştür. Bir başka çalışmada, 

göğüs, pankreas ya da karaciğer kanseri olan 7 hasta haftanın 6 günü düzenli olarak 30 g’lık peyniraltı suyu 

protein konsantratı ile beslenmiştir. Hastaların, normal ve kanserli dokularının glutatiyon seviyesine göre farklı 

tepkiler verdiği saptanmıştır. Kan lenfositlerinde başlangıçta yüksek düzey gösteren ve dolayısıyla tümörlü 

hücrede yüksek glutatiyon seviyelerini belirten glutatiyonun hastalardan ikisinde normal düzeye indiği 

görülmüştür. Bu sonuç, serum proteini konsantratının tümör hücrelerindeki glutatiyon düzeyini 

baskılayabileceğini ve onları kemoterapiye karşı daha hassas hale getirebileceğini ortaya koymaktadır. 

Epidemiyolojik ve deneysel araştırmalar, süt ürünleriyle özellikle de peyniraltı suyu bileşenleriyle beslenilmesi 

halinde çeşitli tümör hücrelerinin gelişiminin engellenebileceğini göstermektedir (Walzem 1999).  

 

Serum proteinlerinin antimikrobiyel ve antiviral özellikleri 

Tıp alanında peyniraltı suyu protein izolatları ve konsantratları HIV hastalarının tedavisinde başarılı bir şekilde 

kullanılabilmektedir. Peyniraltı suyu glutatiyon miktarını artırarak, egzersiz ve yaşlanma sırasında oksidatif hasara 

uğrayan masküler dokunun yapısal ve fonksiyonel bütünlüğünün devam ettirilmesinde görev alan oldukça önemli 

bir antioksidanı takviye etmektedir. HIV virüsünün glutatiyon ile antagonistik bir ilişkisi bulunmaktadır. Az 

seviyedeki glutatiyon, HIV virüslerinin çoğalmasına olanak sağlarken, yüksek glutatiyon seviyesi virüs 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

141 
 

replikasyonunu yavaşlatmaktadır. Bu konuda yapılan bir çalışmada glutatiyon seviyesi yüksek hücrelerde, 

peyniraltı suyu protein konsantratı alımından sonra virüs aktivitesinde önemli bir azalma olduğu ve yaşam 

beklentisinin arttığı ortaya konulmuştur (Walzem 1999 ). 

 

Serum proteinlerinden laktoferrinin; bakteri, virüs ve mantarlar gibi patojenlere karşı etkili olduğu 

bildirilmektedir. Örneğin, laktoferrinin çocuklarda kulak iltihabına (otitismedia) neden olan Haemophilus 

influenza gibi patojenlere karşı koruyucu olduğu ispatlanmıştır. Laktoferrinin antimikrobiyel etkisi esas olarak 

demir taşıma aktivitesiyle bağlantılı bulunmakla birlikte, son yıllardaki çalışmalar antimikrobiyel aktivitenin 

serbest demirden ileri geldiğini göstermektedir. Laktoferrin direkt olarak hücre yapısına zarar vermekte ve 

gram negatif bakterinin hücre membranının geçirgenliğini değiştirmektedir. Böylece mikrobiyel hücreler 

bütünlüğünü kaybederek ölmektedir (Tome 1998, Harper 2000, German vd 2001).  

 

Laktoferrinin peptit fragmenti olan laktoferrisin B laktoferrinden daha fazla antimikrobiyel aktiviteye sahip 

bulunmaktadır. Laktoferrisin B’nin Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Klebsiella pneumoniae, 

Campylobacter jejuni ve Listeria monocytogenes gibi bazı organizmaların gelişimini önemli derecede 

engellediği ispatlanmıştır. In vitro çalışmalar, gıda kaynaklı hemorajik kolit rahatsızlığının başlıca etmeni olan 

E. coli O157:H7’ye karşı korunmada laktoferrin ve laktoferrisin’nin yardımcı olduğunu göstermiştir (German 

vd 2001).  

 

Serum proteinlerinin antioksidan etkileri 

Peyniraltı suyu bileşenlerinin antioksidan madde olarak oksidasyon yükünü azaltmasıyla toplum sağlığına 

temel katkılarda bulunduğu bildirilmektedir. Serum proteinleri antioksidan fonksiyonları desteklemek suretiyle 

kanser ve damar tıkanıklığı gibi birçok hastalık riskinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Serum proteinleri 

aynı zamanda oksidatif stresi azaltan sistein ve glutamat bakımından da zengindir. (Anonymous 1998, Parodi 

1998, Harper 2000, German vd 2001).  

 

Serum proteinlerinin antikolesteremik etkileri   

Serum proteini konsantratları yalnızca bağışıklığı stimüle etmek ve kanseri önleyip tedavi etmekle kalmayıp, 

vücutta birikmiş kolesterolü düşürmek suretiyle de sağlığa yarayışlı etkiler göstermektedir. Sütten yeni kesilmiş 

farelerle yapılan bir çalışmada, serum proteini ve kazeinin kan ve karaciğer kolesterol konsantrasyonları üzerine 

etkileri 3 hafta boyunca araştırılmıştır. Kolesterol içeren diyetle beslenen, fakat aynı zamanda yüksek miktarda 

serum proteini  verilen farelerin kanında ve karaciğerindeki kolesterol seviyelerinde belirgin bir azalma 

gözlenmiştir (Zhang ve Beynen 1993, Beena ve Prasad 1997). Kan kolesterol seviyesindeki azalmanın yüksek 

düzeyde serum proteini alımına bağlı olarak çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) fraksiyonundaki azalmaya 

bağlı olduğu belirtilmiştir.   
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Serum proteinlerinin kemik fizyolojisi üzerine etkisi 

Kemik büyümesini artıran mineralleri içermesinin yanı sıra, serum proteinlerinin osteoblastların (kemik dokusunu 

meydana getiren hücre) çoğalması ya da farklılaşmasını stimule eden aktif bir fraksiyon içerdiği son yıllarda 

yapılan çalışmaların sonucunda ortaya konulmuştur. Kemik resorbsiyonunu olumlu yönde düzenlediği belirlenen 

ve osteoprotogerin adı verilen bu aktif bileşenin bağırsaktan özümlenmesi durumunda insanlarda kemik gelişimi 

ve kemik sağlığının korunması bakımından önemli rol oynayabileceği ifade edilmektedir (Walzem 1999).  

 

Serum proteinlerinin antihipertansif etkileri 

Kazein ve serum proteinlerinde yüksek tansiyonu düşürücü etki gösteren peptitlerin varlığı in vitro ve hayvanlar 

üzerinde yürütülen denemelerle ortaya konulmuştur. Yüksek tansiyonu düşürücü peptitler, kazein ve serum 

proteinlerinden başka fermente sütten, yağsız sütten ve olgunlaştırılmış peynirlerden de önemli ölçüde izole 

edilmiştir (Severin 2005). Serum proteinlerinden özellikle α-laktalbumin ve β-laktoglobulin fraksiyonlarının 

sindirim enzimleriyle hidrolizi sonucu açığa çıkan laktokininlerin anjiyontensini dönüştüren enzim (ACE) 

üzerinde inhibitör aktivite gösterdiği belirtilmektedir. Bu peptit parçalarının yüksek tansiyonu düşürme yönündeki 

etkileri ACE’in faaliyetini engellemelerinden kaynaklanmaktadır (Gobbetti vd 2002).   

 

SONUÇ 

Biyolojik değeri yüksek olan serum proteinleri gıda ürünlerinin üretiminde besin değerini artırmak ve yapısal 

özellikleri geliştirmek amacıyla kullanılabilmektedir. Serum proteinlerinin ayrıştırılması ve/veya hidrolizi ile elde 

edilen biyolojik aktiviteye sahip protein ve peptit fraksiyonları fonksiyonel gıdaların üretiminde kullanılabilir. Bu 

fraksiyonların üretimi, fonksiyonel ürün gelişiminde kullanımları ve sağlığa olumlu etkileri konularındaki 

araştırmalar sonucunda serum proteinlerinin önemi daha da artmaktadır. Son yıllarda serum proteinlerinin insan 

sağlığı üzerine olumlu etkileri ile ilgili araştırma ve yayınların sayısı günden güne artmaktadır. Peyniraltı suyu 

(serum)  proteinlerinin antibakteriyel, antiviral, antikarsinojenik, antioksidan, kolesterol düşürücü ve diğer sağlığa 

faydalarının bilimsel olarak ortaya konmasıyla peyniraltı suyu proteinleri gıda formülasyonlarının vazgeçilmez 

girdilerinden olacaktır.   
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18-)   EVALUATİON OF PAH LEVELS İN CAR PARKİNG DUST SAMPLES 

 

Demet ARSLANBAŞ1*, Hepsen Bahar AKYILDIZ1, Cansu KARAGÖZ KANDEMİR1 
1Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Kocaeli’nin trafik ve nüfus açısından yoğun bir bölgesinde yeralan yarı açık çok katlı bir otoparktan 

toz örnekleri alınmış ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) seviyeleri farklı 2 boyut için değerlendirilmiştir. 

6 katlı bu otoparkın her bir katından kompozit olarak alınan numunler ön işlemlerden geçirilerek 16 hedef PAH 

bileşiği (Absolute standarts)Naftalin (Nap), Asenaftelen (Acy), Asenaften (Ace), Floren (Flue), Fenantren (Phe), 

Antrasen (Ant), Floranten (Flt), Piren (Pyr), Benzo[a]antrasen (BaA), Krisen (Chr), Benzo[b]floranten (BbF), 

Benzo[k]floranten (BkF), Benzo[a]piren (BaP), Dibenzo[a,h]antrasen (DahA), Benzo[g,h,i]perilen (BgP) ve 

İndeno[1,2,3-cd]piren (Ind) GC-MS cihazında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında 61 µm boyutundaki toz 

örnekleri için 6 kattan elde edilen PAH sonuçları 1584,01 ng/g ile 22583,45 ng/g arasında değişmekte iken 243 

µm boyutundaki toz örneklerinde elde edilen en düşük sonuç 719,78 ng/g en yüksek sonuç ise 24583,30 ng/g 

olarak tespit edilmiştir. Baskın olarak 61 mikron boyutundaki tozlarda daha yüksek PAH değerlerine rastlanmıştır. 

Araçların yolda seyir halinde bulunduklarından daha uzun süreleri park halinde geçirdikleri ve otoparkta geçirilen 

sürelerin uzunluğu dikkate alındığında elde edilen yüksek kirletici konsantrasyonları otoparkların trafik kaynaklı 

kirletriciler açısından araştırılması gereken önemli içortamlardan biri olduğu göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: PAH, Otopark, içortam 

 

ABSTRACT 

In this study, dust samples were taken from a semi-open multi-storey car park located in a traffic and population-

intensive area of the Kocaeli district and PAH levels were evaluated for 2 different sizes. The samples taken from 

each floor of this 6-storey car park as a composite are pre-treated. Benzo [k] fluorantene (BbF), Benzo [k] 

fluorantene (BkF), Benzo [a] pirene (Flt); BaP) was analyzed on Dibenzo [a, h] anthracene (DahA), Benzo [g, h, 

i] perylene (BgP) and Indeno [1,2,3-cd] pyrene (Ind) GC-MS. In the results of the analysis, PAH results obtained 

from 6 layers for powder samples of 61 micron size ranged between 1584.01 ng / g and 22583.45 ng / g, whereas 

the lowest result obtained in 243 micron dust samples was 719.78 ng / g. 24583.30 ng/g. The predominantly 61 

micron size of PAH was found to be higher. Considering the length of parking time spent in the car park and the 

length of time spent in the car park, the high pollutant concentrations indicate that the car park is one of the 

important internal environments to be investigated in terms of traffic pollutants. 

 

Keywords: PAH, car park, indoor pollution 

 

INTRODUCTION 
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The increasing use of motor vehicles, which is one of the main sources of air pollution, increases the environmental 

problems such as acid rain and global warming, which are significantly affected by exhaust gases. Emissions of 

vehicles, respiratory symptoms in people, asthma crises, lung cancer, cardiovascular diseases, impaired vision, 

decrease in learning ability, blood cancer, lymph cancer, bronchitis causes important health problems (Brauer, 

2002). 

 

With the increasing population in our country and the technology developing in the world, the number of traffic 

vehicles has increased with each passing day, and this has led to the increase in the number of indoor and outdoor 

parking lots in the cities. The car park is an open or closed area where motor vehicles are parked in bulk. One of 

the most important issues related to traffic in big cities, especially in business and trade centers, is the problem of 

where to park the vehicles during the store and office activities. This issue is particularly important in cities where 

car ownership is high, and it is seen that a significant parking area is needed for vehicles besides the space allocated 

for work places. 

 

Exhaust pollution from parking lots, garages and outdoor parking lots has not had a major impact on air quality 

problems in modern cities and larger urban areas so far. Total air pollution in urban areas is controlled by exhaust 

emissions from many other sources, such as emissions from traffic flows and emissions from industries and 

factories. It is known that car parks can create local and regional air pollution problems in various ways (Höglund 

2004). 

 

There are pollutants that affect the health of both employees and users negatively in indoor and outdoor car parks. 

These pollutants are mainly caused by exhaust gases of internal combustion gasoline and diesel vehicles: nitrogen 

oxides, carbon monoxide, carbon dioxide, aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, ethylbenzene, xylene etc.), 

polycyclic aromatics (naphthalene, phenanthrene, anthracene, styrene etc.), respirable powders ( particulate matter 

PM2,5, PM10), sulfur dioxide, lead, formaldehyde, methyl ethyl ketone and ozone. Significant concentrations of 

potentially harmful substances can be found in vehicles. The main sources of PAH and elemental carbon in a car 

are combustion emissions from traffic, in particular. 

 

Potential health risks of pollutants in indoor environments are of great importance. Most indoor pollutants are 

initially absorbed by particulate matter suspended in the air and then settled as dust. Therefore, the built-in internal 

dust is considered to be a global indicator of the exposure environment and indoor pollution (Ma and Harrad., 

2015). Pesticides, smoke residues, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), flame retardants, plasticizers, heavy 

metals and asbestos have been reported to be generally higher than the presence of many chemical pollutants in 

the established indoor environment dust. Indoor exposure and health effects are among the priorities of the World 

Health Organization (WHO) (Oliveria et al., 2016). 

 

The PAHs that occur as a result of the incomplete combustion do not generally occur as a single compound but as 

a complex mixture of the combustion product (ATSDR, 1995; Douben, 2003). They can also be produced as a 
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pure compound for research purposes. Pure compound PAHs are colorless, white, light yellow green in color, solid 

and have a slightly pleasant odor. The majority of these compounds, except for PAHs produced for research 

purposes, have no use. Several PAH compounds are used in the health field and in the manufacture of pesticides, 

paints or plastics 

 

METHOD 

 

Sampling 

 

Powder samples were collected from a multi-storey semi-open car park located in the center of Kocaeli province. 

The area where the car park is located is a very dense area in terms of the pollutant emissions that appear in 

settlements, workplaces and traffic. Powder samples were collected as composite in the areas determined by 

dividing each floor 3 from 6 different floors of the car park. Powders were swept using iso-octane pre-cleaned 

amber glass jars. For the land witness, an area of 1 m2 was cleaned with octane solvent and sodium sulfate was 

poured on. The collected samples were stored at -20 ° C until the time they were pretreated in the refrigerator in 

the GC-MS laboratory of environmental engineering. 

 

Extraction and column clean-up 
 

After removal of foreign materials such as stone and hair hair from samples, it was sieved by stainless steel sieve 

and divided into 61 and 243 micron size. 

 

Extraction and colon cleaning were performed by the method used by Civan and Kara, 2016. For the extraction, 1 

g of the weighed samples were recovered by standard recovery of 15 ml of acetone: hexane and allowed to stand 

overnight at room temperature. The following day, the samples were mixed in an ultrasonic bath for 1 hour. The 

liquid phase samples were removed by addition of hexane and then pre-enrichment was carried out by reducing 

the amounts under nitrogen gas to 1-2 ml. 

 

Glass wool (0.1 g), silica gel (3 g), alumina (2 g) and anhydrous sodium sulfate (1 g) were prepared from bottom 

to top, and a cleaning column was prepared. The column was washed with 20 ml Dichloramide (DCM) and then 

injected into a 2 ml volume sample column. The 35 ml DCM was then passed through a column at 1 ml / min to 

remove the PAH contaminant from the column. 

 

The volume of the column was reduced to 5 ml with rotary evaporator and then solvent was exchanged with hexane 

under nitrogen. Finally, the sample volume in amber vial was reduced to 200 μl and prepared for measurement in 

GC-MS. 

 

Analysis  
 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

148 
 

PAH analyzes were performed with the 7890B MS detector of the Agilent 7890N GC. 

 

Calibration of the device for PAH isomers 16 target PAH compound (Absolute standard) Naphthalene (Nap), 

Asenaphthelen (Acy), Asenaften (Ace), Floren (Flue), Phenanthrene (Phe), Anthracene (Ant), Fluorantene (Flt), 

Piren ( Pyr), Benzo [a] anthracene (BaA), Krisen (Chr), Benzo [b] fluoranthene (BbF), Benzo [k] florantene (BkF), 

Benzo [a] pyrene (BaP), Dibenzo [a, h] anthracene (DahA), Benzo [g, h, i] perylene (BgP) and Indeno [1,2,3-cd] 

pyrene (Ind)) and 2 recovery and surrogate stadiums for the preparation of 6 different concentrations and 

calibration solution was made with mixtures 

 

Oven program for PAH analysis: 1 minute standby at 100 0C, with an increase of 8 0C / min. The injection port 

temperature is 295 0C. Furnace temperature for PAH measurements: 80 min at 2 ° C, waiting for 30 min 

 

The method detection limit (MDL, ng) was defined as 3 standard deviations in addition to the average witness 

mass (MDL = mean witness value + 3STD) (Odabasi et al., 2016). The powder sample was replaced with 

anhydrous sodium sulfate and the same analytical procedures were applied to the actual samples. The mass of 

PAHs detected in the Witnesses did not exceed 4% of the average mass detected in the actual samples. Field 

witnesses (n = 6) formed by collecting anhydrous sodium sulfate in the pre-cleaned area were subjected to the 

same procedures as the real samples. Flt + Pyr and BaA traces were determined in the field witnesses and the mean 

scores of the samples were taken for correction. The mean recovery rates of Surrogate standards were 76 ± 14% 

(Naphthalene-D8), 77 ± 12% (perylene-D12), 79 ± 17% (Krisen-d12), 76 ± 19% (perylene-d12), 63.2 ± It was 

harvested at 11%. For 16 PAH isomer mixtures, surrogate concentration was measured as 72.3% to 94.5%. The 

instrumental detection limit (IDLs) was determined as the lowest concentration that corresponds to the 

chromatographic peak with the signal to noise ratio 3/1 which can be measured analytically (Zhang et al., 2011). 

For 1-’l injection, the measured quantity for PAH isomers is 0.06 iz0.38 pg 

 

RESULT AND DISCUSSION 

 

The PAH results obtained from the powder samples taken from the floors of the car park are given in Table 3.1. 

 

The powder samples taken for each layer were screened in 2 different sizes and different PAH contents of 

particulate matter were obtained. The PAH results obtained from 6 layers for 61 micron size powder samples 

ranged from 1584.01 ng / g to 22583.45 ng / g, while the lowest result obtained from 243 micron powder samples 

was 719.78 ng / g. 30 ng / g. 

 

Table 3.1. PAH results of parking floors (ng / g) 
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When the results were compared on the basis of size for each coat, it was found that higher levels of PAH 

concentrations were observed in the 61 örnekm size powders for the 5th coat. The relationship between dimensions 

is shown in Figure 3.1. 

 

Figure 3.1. Values on the basis of the results obtained from the floors (ng / g) 

 

 

CONCLUSION 

 

Traffic emissions are an important source of PAH and especially in the literature that BkFIA, BghiP, BaA, BaP 

PAH components are contaminants from gasoline vehicles, FI, PhA, FIA, Py, BaA, Chy, BkF, IA, BaP, dBahA, 

diesel fuel vehicles (Karakas et al., 2004) 
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The location of the car park, which is selected as a sampling area, is a region with a high population and a high 

population. Due to the fact that the car park is semi-open, especially the distal transportable dusts of 61 microns 

in size have made a high share in the parking lot. For this reason, it is expected that PAH pollution consisting of 

heating and other combustion-related activities of the housing and workplaces around the parking lot as well as 

the traffic of the dominant source of PAH components obtained in the car park. The high value of anthracene, 

especially among the PAH components formed as a result of coal combustion, is an indication of the high level of 

external transport into the car park. 

 

In the 3rd floor of the parking lot, it was higher than the other floors. It is thought that the effect of collecting more 

powder samples than the areas where the accumulation is high is not taking the wind during sampling. 

 

Tunnel studies, one of the indicators of pollution caused by traffic, the highest concentration of 2571 ng / g, which 

was examined within the scope of this study, was found to be 120 ng / g and it was found to be consistent with the 

study (Benjamin et al. 2016 

 

Considering the length of parking time spent in the car park and the length of time spent in the car park, the high 

pollutant concentrations indicate that the car park is one of the important internal environments to be investigated 

in terms of traffic pollutants. Following this study, the results obtained from a closed car park in the same region 

are evaluated and it is aimed to reveal the importance of car parking lots in terms of internal pollution. 
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19-)   PHTHALATE LEVELS IN AGRICULTURAL SOILS OF PLASTIC COVERED 

GREENHOUSES 

Berkay Umut Yesildagli1*, Tugba Ayaz1, Mihriban Yilmaz Civan1 

1Kocaeli University, Department of Environmental Engineering, Umuttepe Campus, 41380, Kocaeli, Turkey 

Abstract 

Phthalates are a group of artificially synthesized organic compounds that are widely used in consumer products, 
food packaging, medical products as well as used additives or plasticizer in polyvinyl acetates, polyvinyl chloride 
to improve flexibility and resistance of plastic products. The main objective of this study is to analyze the phthalate 
levels in agricultural soils of greenhouses covered with plastic and glass materials from two different seasons. 10 
soil samples from each glass and plastic covered greenhouses were collected from two different seasons. 

Among 20 greenhouses the lowest total phthalate concentration acquired out of all greenhouses is 37.196 ng/g dry 
soil and the highest concentration is 2981 ng/g dry soil, meanwhile the median value of the data set is 400.228 
ng/g dry soil. DEHP showed the highest concentration among other phthalate congeners with median value of 
205.606 ng/g dry soil, followed by DnBP with 30.316 ng/g dry soil, DiBP with 21.64 ng/g dry soil and DnOP with 
13.38 ng/g dry soil. These 4 congeners were the most dominant phthalates in terms of total concentration of 13 
phthalate congeners analyzed in this study.  

The reason behind DnBP and DiBP levels are high in both sampling seasons could be they evaporated to the 
greenhouse environment from plastic cover material. Meanwhile, DEHP concentrations were not significantly 
changed among the soil samples collected from winter season. The results show that the sources of DEHP 
concentrations show that the source of DEHP might be released from the plastic ropes and irrigation hoses used 
in the greenhouses for various purposes. 

Keywords: Phthalic acid esters (PAEs), soil pollution, greenhouse soil, seasonal variation  
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Introduction 

Widespread usage of phthalic acid esters (PAEs) in industrial products such as plastic and consumer household 
belongings made of plastic, cosmetics began at 1930s (Schiedek et al., 1995). Phthalate usage increased in 
following years rapidly enough that production of phthalates reached to 1.8 million tones globally in 1975 and 
by today it is estimated 6-8 million tones phthalates used per year with 150 million tons of phthalate production 
(Mackintosh et al., 2006; Net et al., 2015; Schreiber et al., 2011). The reasons behind of phthalates are being on 
the spotlight these days are their widespread usage, health risks related to their long exposure rates because of 
their psycho-chemical properties (Balbuena et al., 2013; Cecinato et al., 2012; Liu et al., 2012; Ma et al., 2015; 
Masood and Malik 2013; Shi et al., 2012; Xu et al., 2014; Zhang et al., 2012). 

Due to aforementioned reasons, it is possible to find increasing number of publications about phthalate transport 
mechanism, sources and possible health risks in air (Teil et al., 2006; Xie et al., 2007), soil (Net et al., 2015; Niu 
et al., 2014), water and sediment (Peijnenburg and Struijs 2006; Selvaraj et al., 2015) matrixes. Studies in 
greenhouses are not as numerous as those made in other environmental matrices and human bio samples. 
Greenhouses are mostly concentrated in two geographical areas. Approximately 80% of the greenhouses in the 
Eastern countries 15% in the Mediterranean countries. For this reason, especially in China, studies on greenhouse 
soils are more comprehensive and numerous (Chai et al., 2014; Chen et al., 2011; Chen et al., 2016; Fu and Du, 
2011; Li et al., 2016; Ma et al., 2013a; Ma et al., 2015; Sun et al., 2018; Wang et al., 2013; Xu et al., 2008). 

In this study, 13 different phthalate congener analyzed in 10 glass covered and 10 plastic covered vegetable 
greenhouses in both summer and winter seasons, located in Aksu region, of Antalya, Turkey. Totally 40 samples 
analyzed and phthalate concentrations were statistically compared to literature and discussed. 

Method 

Sampling 
The soil samples were collected from 10 plastic covered and 10 glass greenhouses at both summer and winter. 
Greenhouses were all selected to crop only tomato and at least twice a year to match the sampling and to eliminate 
the differences that may come from different fertilizer applications. Sampling locations drawn in Google Earth 
Pro 7.3.2.5491 and shown in Figure 1. The plant uptake of pollutions from soil occurs during growing phase of 
the plant the most. With that reason, sampling dates kept in close with the tomato planting dates. The sampling 
dates for summer samples are 19.09.2017 and 26.09.2017. Winter samples collected at 15-16.02.2018. Soil 
samples are collected from 0-20 cm depth to be able to compare it with literature, called “shovel gap” which is 

the most polluted soil depth and contains most of the roots for seasonal vegetables like tomato (Ma et al., 2013b; 
Wang et al. 2015; Li et al. 2016; Sun et al., 2016; Skrbic et al., 2016). Composite sampling method has been 
used with 5 point in each greenhouse and collected with stainless steel shovel. The samples are preserved in at -
15 ºC. 
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Figure 3: Sampling Locations. 

Analysis 

Preparations of Samples 
Soil samples were first separated from hair and rock residues with forceps in laboratory environment. Then they 
were sieved with 250 µm sieves in order to be able to compare it with literature (Chai et al., 2014; Kong et al., 
2012; Li et al., 2016; Ma et al., 2013a; Ma et al., 2013b; Wang et al., 2013; Wang et al., 2015). 

Determination of Phthalate 
USEPA 3550C and 3610B methods, the method suggested by Li et al. (2016) have been followed for extraction 
of phthalates from soil samples, activation and purification of supplies for column clean-up. 5 ng recovery 
standard were injected on 5 g of soils samples weighted on analytical balance. Then, 20 mL aceton:hexane 
solvent (1:1, volumetric) were added to samples and waited on room temperature overnight. After 1 hour of 
ultrasonic bath in room temperature, samples were centrifuged at 3000 rpm for 15 min. The supernatant taken to 
flask to reduce the volume with rotary evaporator to 5 mL, at 30 ºC temperature and 0.377 bar pressure. The 5 
mL samples undergo solvent exchange to hexane with N2 stream and volume reduction to 2 mL. 

The silicic acid had been activated at 135 ºC for 16, alumina had been activated at 450 ºC for 6 hours with 
moisture free Na2SO4. After the activation, adsorbents had been moved to desiccators to cooldown for 30-60 
min. After the cooldown, silicic acid was deactivated with deionized water with 5% rate and alumina with 6% 
rate. The glass wool had been conditioned with hexane and dried under the fume hood before using. 

Clean-up columns were filled bottom to top with 0.1 g glass wool, 6 g silicic acid, 3 g alumina and 1 g Na2SO4. 
The conditioning of columns was done with 15 mL hexane firstly then 15 mL of aceton:hexane solvent (1:4, 
volumetric). After conditioning, the sample loaded to column and just before it to drain off, eluate solvent 40 
mL of aceton:hexane (1:4, volumetric) added to column. Volume of eluate reduced to 5 mL after column with 
rotary evaporator and 1 mL with N2 stream with solvent exchange to hexane. 

Instrumental Analysis 
The samples were analyzed by using the Agilent 6890N GC and 5973 Inert MSD GC-MS device available in 
Kocaeli University Environmental Engineering Department. For analysis, HP5-MS (30 m, 0.25 mm, 0.25 μm) 

column was used in GC-MS (EI impact) system. The GC method used for the analysis was a revised version of 
the method described in Li et al. (2016). In order to determine the response time of each phthalate in the program 
and to determine the m/z ions, only 149 ion were selected in order to prevent the possible contaminations from 
the septa, column and solvents used. Oven program was at holding at 60 ºC for 1 min, 20 ºC/min increase to 220 
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ºC and hold for 1 min, and finally 50 ºC/min increase to 290 ºC and 12 min hold. The injection port temperature 
is 295 ºC. Inlet and quadrupole temperatures are 270 ºC and 150 ºC respectively. Samples were injected into GC 
with a 2 μL injection system (PAL) in spitless mode. 13 different phthalate congeners used for calibration and 
acquired from AccuStandard. The congeners used in this study were 100 µg/mL each and they were Dimethyl 
phthalate (DMP), Diethyl phthalate (DEP), Diisobuthyl phthalate (DiBP), Di-n-butyl phthalate (DnBP), Bis(2-
ethoxyethyl) phthalate (DEEP), Bis-(2-n-methoxyethyl) phthalate (DMEP), Diamyl phthalate (DAP), Dihexyl 
phthalate (DHP), Benzylbutyl phthalate (BBP), Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate (DBEP), Dicyclohexyl phthalate 
(DCHP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DHEP) and Di-n-octyl phthalate (DnOP). Method 8061 50 µg/mL was 
used as recovery standard which contains Diphenyliso phthalate, Diphenyl phthalate and Dibenzyl phthalate. 
Benzyl benzoate (M-8061-IS) 5 mg/mL was used as internal standard. 

Data Quality Assurance 
The quality assurance/quality control (QA/QC) procedure was followed in order to check the accuracy of the 
analyzes carried out in the study and to check if any contamination that may occur during the study. Phthalate 
analysis is likely to be contaminated from environmental matrices. For this reason, 1 field blank sample and 2 
laboratory samples were used in the study. For field blank, Na2SO4 was cleaned in muffle furnace at 450 ºC and 
taken to field in glass jar and the lid was kept open during sampling. Extraction and column clean-up procedures 
were applied together with the field blank and laboratory blanks. Blank samples did not show any PAE 
concentration, with the exception of 12 ng/g dry soil for DEHP. On the other hand, DEHP, DnBP, DiBP and 
DnOP were identified in field blank and the identified pollutants were removed from the sample masses with 
“blank correction”. The relative standard value was calculated as <15% (n = 5). SPSS 22.0 was used for statistical 

analysis. The method determination limit for this study was calculated as 2.89, 3.41, 2.68, 3.47, 5.86, and 4.02 
ng / g soil for DMP, DEP, DnBP, BBP, DEHP and DnOP, respectively. 

Results and Discussion 

Meteorological Conditions 
The meteorological conditions of sampling dates of September 2017 and February 2018 are shown in Figure 2. 

 

Figure 4: Meteorological Situation During Summer and Winter Sampling Periods. 

In the study, samples from two different seasons were considered in terms of comparing seasonal differences. 
When we look at the meteorological data, it is seen that the first difference is the cloudiness. In summer, when 
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the temperature is lower than the winter months in a city which has reached high temperatures like Antalya, it 
shows that there is no factor that cuts the sun effect. 

Phthalate Level in Greenhouse Soil and Literature Comparison 
The average, median, minimum and maximum values of phthalates measured in 10 glass and 10 plastic covered 
greenhouses are shown in Table 1. Among the phthalates measured in this study, 6 phthalates (DEHP, BBP, 
DEP, DMP, DnBP, DnOP) are listed in the EPA group of priority pollutants (USEPA, 2018a). This measured 6 
phthalates’ total range is 27.82-2626.02 ng/g dry soil and median value is 353.56 ng/g dry soil. Among the 
measured phthalate esters, the DEHP's median in all greenhouses was the highest pollutant with 205.62 ng/g dry 
soil, followed by DnBP, DiBP and DnOP (median values of 30.32, 21.64 and 13.38 ng/g dry soil, respectively). 
These phthalates are the four dominant esters compared to the 13 phthalate esters measured in this study
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Table 5. Statistical Phthalate Results of Analysed Samples (ng/g dry soil). 

 Mean Median Min Max Std Dev. N 

DMP 2.112 1.641 0.330 9.863 1.928 40 

DEP 5.705 4.781 0.185 22.861 4.616 40 

DiBP 37.507 21.640 3.518 321.131 57.039 40 

DnBP 36.141 30.316 4.638 118.894 25.826 40 

DEEP 2.885 1.699 0.335 45.492 7.289 40 

DMEP 5.516 3.500 0.033 32.153 6.604 40 

DPP 1.592 0.272 0.016 37.149 5.888 40 

DHP 0.122 0.037 0.002 1.142 0.236 40 

BBP 5.296 0.828 0.112 113.748 18.400 40 

DBEP 9.703 3.163 0.319 58.931 13.819 40 

DCHP 17.610 3.541 0.547 209.350 44.360 40 

DEHP 444.209 205.616 16.305 2555.013 644.992 40 

DnOP 59.970 13.380 2.005 411.755 94.311 40 

Total 626.363 400.228 37.196 2981.375 680.998 40 
Comparing the measured phthalate levels with the measured values in the literature gives an overview of the 
phthalate pollution present in the greenhouse soil of Antalya. The values measured in the literature were compiled 
and the measured results were compared with the literature results (Table 2). In most of the studies presented in 
Table 2 and in this study, since the difference between minimum and maximum values was too much, the median 
values were compared instead of mean values. 

The most dominant ester measured DEHP’s median value (205.6 ng/g dry soil) is higher than Tianjin’s 99 ng/g 

dry soil (Kong et al., 2012) and Sanjiang Plain’s 138.3 ng/g dry soils (Wang et al., 2017), lower than other 

studies. Following, DnBP (30.3 ng/g dry soil) could be compared to Nanjing’s 23 ng/g dry soil (Wang et al., 

2013) and Tianjin’s 41 ng/g dry soil (Kong et al., 2012), lower than other studies. DiBP median value (21.65 

ng/g dry soil) could be compared to 26 ng/g dry soil of black soils of China (Zhang et al., 2015), lower than other 
studies. DnOP value (13.38 ng/g dry soil) is lower than 60 ng/g dry soil of black soils of China (Zhang et al., 
2015), Guangzhou’s8 4 ng/g dry soil (Zeng et al., 2008) and Sanjiang Plain’s 32.7 ng/g dry soil (Wang et al., 

2017), higher than Yagtze River Delta’s 2 ng/g dry soil (Sun et al., 2016) and Beijing’s 0 ng/g dry soil (Li et al., 

2016), could be compared to other studies. 

The total values (400.22 ng/g dry soil) could be compared to Nanjing’s 430 ng/g dry soil (Wang et al., 2013) and 
Tianjin’s 318 ng/g dry soil (Kong et al., 2012), is higher than Sanjiang Plain’s 299.4 ng/g dry soil (Wang et al., 

2017), is lower than other studies.
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Table 6. Comparison of Phthalate Levels of Antalya Greenhouses with Literature (ng/g dry soil). 

Location DMP DEP DiBP DnBP DMEP DEE DPP DHP BBP DBEP DCHP DEHP DnOP ∑ PAE 
PA
E 

Soil 
Type 

Ref 

Antalya,
Turkiye 

1.61 
(0.33-
9.86) 

4.78 
(0.18-
22.86) 

21.64 
(3.52-
321.13
) 

30.31 
(4.64-
118.89
) 

1.7 
(0.33-
45.49) 

3.5 
(0.033-
32.15) 

0.27 
(0.02-
37.15) 

0.04 
(0.002-
1.14) 

0.83 
(0.11-
113.75
) 

3.16 
(0.32-
58.93) 

3.54 
(0.55-
209.35
) 

205.62 
(16.3-
2555.0
1) 

13.38 
(2.005-
411.75
) 

400.23 
(37.2-
2981.3
7) 

13 
Green
house 
soil 

This 
study 

Black 
soils, 
China 

97 (76-
294) 

251 
(147-
463) 

26 (19-
197) 

217 
(51-
427) 

56 (36-
89) 

19 (16-
98) 

92 (62-
143) 

42 (20-
97) 

28 (22-
58) 

72 (10-
138) 

57 (16-
72) 

796 
(565-
1862) 

60 (21-
161) 

 15 
Agricu
ltural 
soil 

Zhang 
et al., 
2015 

Nanjing, 
China 

1 (ND-
12) 

2 (ND-
7) 

 
23 
(ND-
46) 

    0 (ND-
2) 

  
368 
(204-
704) 

15 (2-
19) 

430 
(341-
564) 

6 
Green
house 
soil 

Wang 
et al., 
2013 

Tianjin, 
China 

18 (2-
101) 

13 (2-
114) 

 41 (13-
285) 

    4 (0-
358) 

  99 (28-
4170) 

12 (0-
9780) 

318 
(50-
10400) 

6 
Green
house 
soil 

Kong 
et al., 
2012 

Guangzh
ou, China 

6 (2-
12) 

5 (1-
17) 

60 (17-
221) 

100 
(41-
421) 

 
31 
(ND-
31) 

 
ND 
(ND-
ND) 

50 
(ND-
50) 

15 
(ND-
19) 

8 (ND-
58) 

529 
(107-
1660) 

84 
(ND-
84) 

 16 
Agricu
ltural 
soil 

Zeng 
et al., 
2008 

Nanjing, 
China 

110 
(86-
163) 

512 
(357 
(679) 

 
466 
(329-
543) 

    1 (1-1)   
954 
(570-
1353) 

13 (11-
19) 

2027 
(1679-
2554) 

6 
Green
house 
soil 

Ma et 
al., 
2015 

Yangtze 
River 
Delta, 
China 

20.4 
(0.2-
71) 

2.2 
(0.5-
90.6) 

71 
(0.4-
474) 

73.9 
(NDa-
1500) 

1.2 
(ND-
40.1) 

0.8 
(ND-
151) 

0.2 
(ND-
151) 

0.1 
(ND-
7.4) 

0.6 
(ND-
12.2) 

0.5 
(ND-
680) 

1.4 
(ND-
265) 

349 
(ND-
9190) 

2 (ND-
273) 

559 
(167-
9370) 

15 
Agricu
ltural 
soil 

Sun et 
al., 
2016 

Nanjing, 
China 

30 
(LOD-
40) 

10 
(LOD-
20) 

 
80 
(LOD-
2080) 

    
20 
(LOD-
100) 

  
1940 
(240-
4180) 

10 
(LOD-
2640) 

2240 
(400-
6420) 

6 
Green
house 
soil 

Wang 
et al., 
2015 

Beijing, 
China 

7 (23' 
kadar) 

4 
(360'a 
kadar) 

110 
(730'a 
kadar) 

420 
(1230'a 
kadar) 

0 (3'e 
kadar) 

0 (5'e 
kadar) 

  5 (9'a 
kadar) 

ND ND 

340 
(1220'
ye 
kadar) 

0 (25'e 
kadar) 

960 
(2130'a 
kadar) 

15 
Green
house 
soil 

Li et 
al., 
2016 
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Sanjiang 
Plain, 
China 

26.9 
(11.6-
34.3) 

39.5 
(19.7-
46) 

 
41.9 
(22.1-
208.5) 

    6.7 (0-
53.6) 

  
138.3 
(33.5-
217.6) 

32.7 
(0-
54.3) 

299.4 
(162.9-
468.9) 

6 
Agricu
ltural 
soil 

Wang 
et al., 
2017 

Across 
China 

12.8 
(11.9-
55.2) 

2.22 
(0.236-
24.3) 

59.9 
(4.93-
335) 

51.7 
(4.04-
457) 

 
ND 
(ND-
1.53) 

 
0.029 
(ND-
0.505) 

0.037 
(ND-
0.276) 

6.55 
(ND-
65) 

4.47 
(ND-
40.9) 

562 
(ND-
6218) 

14 
(ND-
298) 

847 
(75-
6369) 

15 
Agricu
ltural 
soil 

Niu et 
al., 
2014 
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Comparsion of Phthalate Levels in Glass and Plastic Covered Green Houses and Seasonal Variations 
Within the scope of this study, soil samples collected from 10 glass and 10 plastic covered greenhouses during the 
summer and winter and results are shown in Table 3. The highest level of DEHP was in a winter sample of a plastic 
covered greenhouse with median value of 391.59 ng/g dry soil. The lowest value of DEHP is from a summer 
sample of a plastic greenhouse with median value 99.18 ng/g dry soil. DnBP concentration shows the highest value 
in summer sample of a plastic greenhouse with median value of 44.11 ng/g dry soil and the lowest value is from a 
summer sample of a glass greenhouse with the median value of 18.89 ng/g dry soil. The highest concentration is 
seen in a winter sample from a plastic greenhouse but summer samples show similar results with median values 
of 26.56 and 25.23 ng/g dry soil, respectively. The lowest value for DiBP is in a summer sample of glass covered 
greenhouse with the median value of 10.52 ng/g dry soil. DnOP values show the highest and the lowest values in 
summer sample of plastic greenhouse and a summer sample of glass greenhouse with median values of 117.64 and 
6.78 ng/g dry soil, respectively. 

While it is expected that DEHP will be higher in summer samples of plastic covered greenhouses, it is thought that 
the reason behind the opposite situation and high value of DEHP in winter samples of plastic and glass 
greenhouses, might be plastic materials used in greenhouses such as plastic ropes used to connect the plants and 
irrigation hoses in greenhouses. Because DnBP has high solubility and vapor pressure, it can evaporate more easily 
from plastic materials due to high temperature in greenhouses and can be adsorbed to soil (Ma et al., 2003). Some 
studies have even measured DnBP concentration levels higher in greenhouse soil in summer than DEHP (Wang 
et al., 2015; Ma et al., 2015). In the summer sampling, the temperatures in the greenhouse ranged from 29 to 40 
ºC. In winter, the stove is burned to keep the temperature high in greenhouses. Therefore, the temperature 
difference between summer and winter was not as high as the outdoor environment. The low temperature 
difference shows the reason why DnBP levels measured in plastic covered greenhouses are close to each other in 
summer and winter. DiBP values measured in plastic covered greenhouses are expected to be higher than glass 
greenhouses. Since the DiBP is similar in chemical properties to DnBP, the result is consistent. DnOP is also used 
as an additive to provide softness and flexibility to plastic materials such as DEHP (Li et al., 2016). However, 
when we look at DEHP and DnOP distributions, there is quite a difference. DEHP pollutant levels were measured 
at near levels for glass and plastic greenhouses, while DnOP pollutants were very high in plastic covered 
greenhouses. 

Table 7. Comparsion of Summer and Winter Statistics of Phthalate Results of Glass and Plastic 
Greenhouses (ng/g dry soil). 

 Glass Plastic 

 Summer Winter Summer Winter 

 Media
n 

Min-
Max 

Media
n 

Min-Max 
Media
n 

Min-Max 
Media
n 

Min-Max 

DMP 0.75 
0.33-
4.39 

1.85 0.67-3.59 1.49 1.09-3.47 1.74 0.71-9.86 

DEP 2.59 
0.19-
6.14 

2.71 0.27-10.67 8.14 5.34-22.86 6.07 3.48-12.43 

DiBP 10.52 
3.52-
82.74 

16.81 7.92-29.25 25.23 
11.21-
321.13 

26.56 
9.27-
136.98 

DnBP 18.89 
4.64-
60.37 

23.61 
10.15-
51.71 

44.11 
17.04-
118.89 

33.51 
17.40-
90.28 

DEEP 0.87 
0.33-
1.80 

1.16 0.72-2.14 2.41 0.45-45.49 2.34 0.72-5.27 

DMEP 3.27 
0.45-
10.48 

5.02 0.10-26.90 1.99 0.05-12.16 5.35 0.03-11.75 

DPP 0.33 
0.04-
0.61 

0.60 0.03-3.81 0.12 0.02-37.15 0.14 0.02-6.41 

DHP 0.03 
0.00-
0.40 

0.04 0.00-0.58 0.03 0.00-0.05 0.06 0.01-1.14 

BBP 0.43 
0.21-
9.24 

0.93 0.20-9.05 0.99 0.19-32.28 1.88 
0.11-
113.75 
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DBEP 2.06 
1.02-
7.89 

3.94 1.39-40.51 4.23 0.32-24.91 3.16 2.39-58.93 

DCHP 1.57 
0.55-
32.19 

3.86 1.00-73.27 4.82 
0.77-
209.35 

4.70 
0.85-
191.70 

DEHP 137.76 
19.63-
228.43 

324.63 
81.29-
2140.79 

99.18 
16.31-
280.63 

391.59 
310.06-
2555.01 

DnOP 6.78 
2.31-
189.83 

14.09 2.00-79.34 117.64 
5.97-
411.75 

23.14 
6.45-
235.82 

Total 255.33 
37.20-
392.93 

416.59 
182.46-
2290.76 

368.84 
135.17-
962.65 

599.70 
428.03-
2981.38 

Conclusion 

Total phthalates concentration was ranged from 37.2 to 22290.76 ng/g dry soil, in glass greenhouses while that of 
between 135.17 and 2981.38 ng/g dry soil in plastic film covered phthalate. The 6 priority phthalates’ total range 

is 27.82-2626.02 ng/g dry soil and median value is 353.56 ng/g dry soil. Among the measured phthalate esters, the 
DEHP's median in all greenhouses was the highest pollutant with 205.62 ng/g dry soil, followed by DnBP, DiBP 
and DnOP (median values of 30.32, 21.64 and 13.38 ng/g dry soil, respectively). 

In general, measured values in plastic covered greenhouses are higher than glass greenhouses. Measurement of 
glass greenhouses at low values increases the likelihood that this pollutant may result from plastic cover material. 
Glass, plastic cover material, summer and winter measurement were evaluated for this study. Lack of information 
on the phthalate levels in greenhouse soil for Turkey reveals the importance of the study. With more 
comprehensive studies, it is useful to discuss phthalates' fate in the greenhouse with more parameters. 
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Abstract 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are a class of chemicals that occur naturally in coal, crude 

oil, and gasoline.  They also are produced when coal, oil, gas, wood, garbage, and tobacco are burned. Some of 

the PAHs are considered to be carcinogenic chemicals. In this study, more than 170 publications between 1990 

and 2018 on determination of PAHs in soil, sediments, water and atmosphere were investigated and research trends 

on PAHs were evaluated. For the selection of publications, Web of Science database was searched for the following 

key words (either together or separately): soil, sediment, water, air, PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons, 

contamination, emission and persistent organic pollutants. It was determined that research mainly focused on 

PAHs on sediments and water. They generally aim to determine concentrations and distribution of 16 U.S. EPA 

priority pollutant PAH compounds. China was leading in the publications on PAHs on sediments, soil and water; 

whereas, most of the publications for determination of PAHs on ambient atmospheres were conducted by Italian 

scientists. Research trends from country to country, dominant sources of PAHs in each environment and each 

region with several other characteristics in PAH studies were summarized. Furthermore, levels and sources of 

PAHs in greenhouses will also be discussed. 

 

Keywords: Polycyclic aromatic hydrocarbons, sediment, soil, water, greenhouse, ambient 
atmosphere 
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Öz 

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), kömür, ham petrol ve benzinde doğal olarak bulunan 

kimyasallar sınıfıdır. PAH’lar ayrıca kömür, petrol, gaz, odun, çöp ve tütün yanarken de üretilir. Bazı PAH’lar 

kanserojen kimyasallar olarak kabul edilir. Bu çalışmada, 1990 ve 2018 yılları arasında toprak, sediment su ve 

atmosferdeki PAH’ların belirlenmesi üzerine 170’den fazla yayın incelenmiştir ve PAH’lar üzerinde araştırma 

eğilimleri değerlendirilmiştir. Yayınların seçimi için; soil, sediment, water, air, PAH, polycyclic aromatic 

hydrocabons, comtamination, emission ve persistent organic pollutants anahtar kelimeleri (birlikte veya ayrı ayrı) 

Web Of Science veri tabanında araştırılmıştır. Araştırmaların temel olarak sediman ve su üzerindeki PAH’lara 

odaklandığı belirlenmiştir. Bu çalışmalar genellikle U.S EPA öncelikli 16 PAH bileşiğinin konsantrasyonlarını ve 

dağılımını belirlemeyi amaçlamıştır. Çin, PAH’ların sediman, toprak ve sudaki yayınlarında liderdir. Oysa 

PAH’ların çevresel ortamlarda tespiti için yapılan yayınların çoğu İtalyan bilim adamları tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ülkeden ülkeye araştırma eğilimleri, PAH çalışmalarında her bir bölgedeki 

PAH’ların baskın kaynakları ve her bir bölgeye ait diğer özellikler özetlenmiştir. Ayrıca seralarda PAH’ların 

seviyeleri ve kaynakları da tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Polisiklik aromatic hidrokarbon, sediment, toprak, su, sera, atmosfer 

 

1. INTRODUCTION 

 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which are a group of persistent organic pollutants (POPs), are 

widespread environmental pollutants and are great concern due to their carcinogenic, mutagenic, and toxic 

properties (Chen, Theng, Wang, 2013, ss.148; Countway, Dickhut, Canuel, 2003, ss.209; Jones, de Voogt, 1999 

ss. 209; Kalf etal.,1997, ss.89). Sixteen PAHs, some of which are considered as being possible or probable human 
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carcinogens, have been listed in the US Environmental Protection Agency as priority pollutants; hence their 

distribution in the environment and potential human health risks have become the focus of much attention (Manoli, 

Samara, Konstantinou, Albanis, 2000, ss.1845; Witt, 2002, ss. 54). Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, 

Fluoranthene, Naphthalene, Acenaphthene, Acenaphtylene, Chrysene, Benzo(g,h,i)perylene, 

Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)anthracene, Indene(1,2,3-cd)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, 

Dibenzo(a,h)anthracene, Benzo(a)pyrene and Pyrene  have shown toxicity and they are listed as priority pollutants( 

US EPA, 1985). PAHs are introduced into the environment mainly via natural and anthropogenic processes. 

Volcanic eruptions and forest and prairie fires are among the major natural sources of PAH emissions to the 

atmosphere. Anthropogenic sources include automobile exhaust emissions and tyre degradation, industrial 

emissions from catalytic cracking, air blowing of asphalt, coking coal, domestic heating emissions from coal, oil, 

gas and wood, refuse incineration and biomass burning (Manoli, Samara, Konstantinou, Albanis, 2000, ss.1845; 

Beak etal., 1991, ss.208).  In urban and suburban areas, PAHs are often of pyrolytic origin and initially enter into 

air. They are subsequently re-distributed in the multiple environmental media (e.g., air, water, soil, and sediment) 

as governed by their fate properties and environmental and meteorological conditions (Palm etal., 2004, ss. 86; 

Kim, Lee, Shim, Yim, Shin, 2009, ss.9582). PAHs can be introduced in aquatic ecosystems by atmospheric 

deposition, wastewater discharges, navigation activities and oil spills (Rogge, Hildeman, Mazurek, Cass, Simoneit, 

1993a, ss.636; Heenken, Stachel, Theobald, Clawiak, 2000, ss.12; Garban, Blanchoud, Motelay, Chevreuil, 

Ollivion, 2002, ss.5396; Motelay etal., 2007, ss. 313; Mouhri, Montelay, Massei, Fournier, Laignel, 2008, ss. 344; 

Masood etal., 2016, ss. 161). Other input sources are urban runoff of domestic and industrial wastewater, spill of 

petroleum or petroleum products by ships (Boehm, Farrington, 1984, ss. 840). In aquatic environments, PAHs, 

due to their physical and chemical characteristics, tend to retain at the sediments (Brito, Vieria, Torres, Malm, 

2005, ss. 941). Therefore, sediments are major medium for concentration of PAHs. Soil is also an important media 

for accumulation of PAHs and PAHs are initially concentrated in topsoil ( Jin, He, Chenc, Huangd, 2014, ss. 1527). 

Atmospheric deposition is the most common source of pollution in soil, in addition to wastewater and water 

irrigation (Chung, Hu, Cheung, Wong, 2007, ss. 464). In this paper PAHs concentration in different environmental 

media and dominant PAHs and sources for country to country are summarized and compared. Levels and sources 

of PAHs in greenhouses is also discussed. 

 

2.  BODY 

2.1. Pahs In Environmental Media  

PAHs can spread in rivers and lakes with surface runoff, industrial wastewater discharge, wet and dry 

atmospheric deposition, and long distance transmission [Feng, Zhai, Liu, Sun, Guo, 2011, ss. 2252; Ali, etal., 2014, 

ss.708). Also sea transport, urban impurities and industrial sewage, agricultural wastes, and oil residues after 

catastrophes that on the sea are sea pollution sources (Polkowskal, Namieoenik, 2005, ss. 614). In examined 

publications generally, 16 PAHs compounds levels are researched in aquatic media. Phenanthrene, acenaphthene 

and naphthalene are predominant compound in aquatic media. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are 

generated by different combustion sources (Lin, Lee, Eatough, 2010, ss.19; Letwas, 2007, ss. 98). In urban 
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environments, the major sources of ambient PAHs are motor vehicle emissions, tobacco smoke, industrial 

operations, waste incinerators, and residential heating (Toxicological Profile for, 1995). Natural sources include 

forest fires, volcanic activities, and biosynthesis by bacteria and plants (Magalhães, 2005, ss. [27]. In general Nitro-

PAHs and PM10 phases PAHs compounds levels are researched in atmospheric media. Phenanthrene and 

Benzo(e)Pyrene are predominant compounds in in atmospheric media. The aquatic environment includes three 

main compartments of ecological importance: water and sediment phase as well as the suspended particulate 

matter. PAHs are mainly transported to the marine environment with: atmospheric deposition, the rivers and 

particulate matter deposits. In this way PAHs are enter the sediment environment [Boehm etal, 1984, ss. 5; Heim, 

Schwarzbauer, 2013, ss.1412). Sediments are major medium for PAHs accumulate. Therefore most studies were 

carried out in sediment media. In the last two decades more than 60 publications have been conducted on the 

sediment media. 16 PAHs compounds levels are researched in this publications. Phenanthrene and flouranthene 

are predominant compounds in in a sedimentary media. PAHs in soil mostly resulted from the stationary and 

mobile sources, which dispersed the PAHs in the atmosphere. By going through the transportation process in the 

atmosphere, PAHS can deposited on the soil by dry and/or wet depositions, and finally sink into the soil. Because 

of their persistence and hydrophobicity, PAHs accumulate in soils, especially in organic matters, where they can 

be retained for many years (Fu etal, 2003, ss. 1411; El-Hage, Moulton, 1998). PAHs are widely distributed to the 

atmosphere in because of direct emission to certain environmental compartments. PAHs transport into 

environmental media then accumulation in soils and sediments (Zhang, Tao, 2009, ss. 813;  Kim, Jahan, Kabir, 

2013, ss.72; Kamal, Cincinelli, Martellini, 2015, ss. 4077). More than 40 publications have been conducted on the 

soil media and 16 PAHs compounds levels are researched in this publications. Majority of these publications were 

in China. Naphthalene and Flouranthene are predominant compounds in in a soil media. The published articles 

show that the studies in the environmental medium are mostly concentrated in the sediment area. In this study 

more than 170 publications have been reviewed. 37 of the studies were conducted in the atmosphere, 27 water, 60 

sediments and 41 soil. Figure 1 shows the distribution of study done in different environmental. The publications 

have done of 22,4% in the atmosphere, 16,4% in the water, 36,4% in the sediment and 24,8% in the soil. 

 

Figure 1. Distribution Of Publications In Different Environments 

Atmosphere (%): 21,7000 
Water          (%): 15,7000 
Sediment     (%): 34,9000 
Soil             (%): 27,9000 
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The publications examined include studies conducted over the last 20 years. The study of atmospheric 

PAHs has been concentrated in India. Determination of PAHs in water, sediment and soils are concentrated in 

China and India. When the distribution of publications by years is compared, the most publication was made in 

2013 and 2017. Figure 2 shows the distribution of publications by years and country. 

Figure 2. Distribution Of Publications: (a) Years And (b) Countries  

 

When we look at the number of countries where studies are conducted, the most studies in all media were 

conducted in China, the United States, France and India.  respectively. Figure 2 shows the number of studies 

published according to the countries. The other countries that have less studies conducted that mentioned as other 

in figure 2 are: Africa, Baltic Sea, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Chile, Denmark, Ethiopia, Greece, 

İranian, Japan, Korea, Lebanon, Norway, Spain, Swiss, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovakia, 

Tunussia, UK, Vietnam. In generaly 16 pahs compounds levels are researched in environmental medias. Studies 

shown that the dominant PAHs are phenanthrene, fluorenthene and benzo(a)pyrene.  Phenanthrene, fluoranthene 

and benzo(a)pyrene were found to be dominant compound in 12, 9 and 5 countries, respectively. Distribution of 

predominant PAHs in order: Phenanthrene 27,9%, Fluoranthene 20,9%, Benzo(a)pyrene 11,6%, Naphthalene 

9,3%, Anthracene 9,3%, Acenaphthene 4,7%, Fluorene  4,7%, Pyrene 4,7%, Chrysene 4,7%, 

Dibenzo[a,h]anthracene 2,3%. 

 

2.2. Pahs In Greenhouses 
 

Soil is primary sink for environmental pollutants. Being a vital resource, agricultural soil performs a key 

function in food and biomass production. Agricultural soil is at risk of PAH contamination mainly caused by 

anthropogenic activities, such as incomplete combustion of wood, chemical manufacturing, oil spills, coal tars, 

vehicle emissions, power generation, and petroleum refining (Gan, Lau, 2009, ss. 532-549). Khan et al found that 

transferring from soil is one of the major ways of transporting PAHs to plants, and vegetables grown in soils 
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contaminated with PAHs were found to be able to take PAHs in quantities that would cause health problems for 

consumers (Khan, Aijun, Zhang, Hu, Zhu, 2008, ss. 506). On the one hand, greenhouses can prevent atmospheric 

PAHs during plant growth. On the other hand, the temperature in the greenhouses are usually above the field 

temperature, which can contribute to the evaporation of PAHs (Mo etal, 2005, ss. 199). Therefore, studies have 

been carried out in China to determine the sources and concentrations of PAHs in greenhouse soils. Studies have 

reported that organic fertilizers contain a variety of persistent organic pollutants including PAH and 

organochlorine. In the literature few studies have been conducted in the literature on PAHs in the greenhouse. This 

studies are compared in Table 1. PAHs levels are less than the other studies in the literature. 

 

Table 1. Compared to Levels of PAHs in Greenhouses  

3. RESULT  

 

In this study, research trends from country to country, dominant sources of PAHs in each environment 

and each region with several other characteristics in PAH studies summarized and levels and sources of PAHs in 

greenhouses discussed. PAHs levels and sourcing study have been considered of china because of reasons such as 

industrial activity, population density, heating and traffic emissions. Most of publication is in China. Most of 

publications are in Chinese country. High concentration levels for PAHs have been encountered in İn China, 

Iranian, Nepal, Italy, France, Brazil and India. Globally the most dominant PAHs species have been Phenatrene, 

fluoranthene, Benzo(a)pyrene and Anthracene. In this paper, selected publications from the web of science 

database have been examined. The publications examined cover the last two decades years. Most of this 

publications shows that PAHs are important compounds and researcher have been great interest to PAHs in 

researches, because of their toxicity and mutagenicity.  
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21-)  ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DOMESTIC SEWAGE TREATMENT 
PLANTS ON ENVIRONMENT. CASE STUDY OF POLISH RURAL MUNICIPALITY   
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Opole University of Technology 
*MSc ** Associate Prof.  

Abstract 

In Poland domestic solutions for sewage treatment, e.g. septic tanks or domestic sewage treatment plants are 
becoming more and more popular among homeowners where there is no possibility of connection to the traditional 
sewage system. The operation of domestic sewage treatment plants should guarantee the protection of natural 
environment and the parameters should be compliant with the standards specified by law.  
The tests were conducted in randomly selected 10 households with the same system of sewage treatment located 
in 9 countryside locations within one rural municipality to evaluate the impact of domestic biological sewage 
treatment plants on environment.  
The basic physicochemical parameters, i.e. total suspension, CODCr and BOD5 were monitored in the treated 
sewage. The studies showed that all the domestic sewage treatment plants subject to tests operate correctly and are 
safe for the natural environment.   

 
Keywords: domestic biological sewage treatment plants, rural area, treated sewage, physicochemical  parameters 

Introduction 

There has been a dynamic development of technology, solutions and devices connected with sewage treatment 

in the recent years (Ratola et al., 2012, pp. 1-18). Many approaches to treatment of domestic sewage, from simple 

systems based on natural ecological processes to advanced treatment technologies are observed (Bolong et al., 

2009, pp. 229-246; Melvin et al., 2016, pp. 183-188; Rojas et al., 2013, pp. 1281-1314). Therefore, it is of practical 

importance to study the methods of treatment of communal sewage applied in the countryside as well as promote 

the construction of new systems in villages (Zhu et al., 2012, pp. 19-27; Lu et al., 2016, pp.325-330; Grossmann 

et al., 2012, pp. 108-117). 

Water supply to village areas, drainage and neutralisation of sewage as well as solid waste management has been 

significantly improved recently. Despite this, threat for underground and surface water cannot be excluded in the 

areas where untreated or insufficiently treated domestic sewage constitute a potential risk.  Tests and analyses of 

sewage composition are conducted in order to control the operation of domestic treatment plants. The most 

important indicators of sewage quality are, e.g. chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand 

(BOD5) and total suspension content. Treated sewage drained to water or soil must meet the requirements specified 

by law regulations, for example European Union or national regulations. Sewage sludge removed from the bottom 

of domestic treatment plant is collected with gully emptier and subject to communal wastewater treatment plant 

where after chemical and biological processes, and often drying (in high temperature in order to kill pathogenic 

organisms) can be composted or used as manure in municipal green areas and re-cultivated land. Analysing the 

threats for natural environment, it is also worth to pay the attention to compounds of phosphorus and nitrogen, 

which can get into surface water along with untreated sewage - they are responsible for eutrophication, which is a 

cause of adverse changes in water ecosystems (Binnal et al., 2017, pp. 29-298; Cai et al., 2013, pp. 290-298).  
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The purpose of studies and analyses was the evaluation of domestic biological sewage treatment plants in terms 

of protection of natural environment. 

 
Material and methods 
 
Domestic sewage treatment plants located in the countryside area were subject to tests. In order to treat waste 

generated by households in the territory of the commune, domestic biological sewage treatment plants of the same 

type were installed on a large scale and have been in continuous operation for over 3 years. The area of the 

commune where sewage treatment plants are installed is characterised by dispersed buildings, hilly terrain and 

large distances between village authorities, which at times can amount to a few dozens of kilometres. 

The selected model of domestic biological sewage treatment plant has a very simple operating principle. The 

treatment cycle consists of 6 phases. The diagram of domestic biological sewage treatment plant operation is 

presented in Graphic 1.  

At the first stage (1), all domestic sewage flows to the chamber of preliminary treatment where solid substances 

set on the bottom (sediment thickening). Next, the chamber of activated sludge (2) is filled with sewage from the 

chamber of preliminary treatment with a vacuum elevator and, then, sewage is aerated (3) - this phase lasts ca. 6 

hours. 

Subsequently, a two-hour sedimentation phase takes place (4) during which solid substances contained in sewage 

and active sediment set down in the tank bottom and treated water is drained to the absorbing well (5). The last 

stage consists in pumping out the excess of active sediment to the chamber of initial treatment (6). The advantages 

of this type of solution are, e.g. easy maintenance, high tightness, simple installation and low electric power 

consumption. The estimated annual electric power consumption for 6 residents is ca. 168 kWh, a selected type of 

treatment plant can be intended for residential buildings inhabited by 4 to 50 people (www.kessel.pl). 

 
Graphic 1. Principle of treatment plant operation (www.kessel.pl) 

1. Sewage inlet – preliminary treatment, 2. Filling in the chamber of activated sludge, 3. Treatment/aeration of 
sewage, 4. Sedimentation phase, 5. Drainage of clean water, 6. Sediment drainage to the setting tank 
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For the purpose of monitoring of selected domestic sewage treatment plants operated by detached houses 

located in the territory of 9 villages were subject to analysis. The tests were conducted for 10 randomly selected 

households located in the territory of each selected village.  Households were not divided according to the family 

size or type of conducted activity, age of residents or their education. In total, 90 domestic sewage treatment plants 

were studied over three years.  

Sewage samples were collected according to PN-ISO 5667-10:1997 standard. The parameters such as: total 

suspension, CODCr, BOD5 were tested. The standards for measurements of the selected parameters are presented 

in Table 1.  

For the needs of presentation of the characteristics of tested parameters, the basic indices of descriptive 

statistics were defined.  

Table 1 Standards for measurement of selected parameters 
 

Parameter Unit Standard Description of research 
method 

Total 
suspension 

mg/L PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 Gravimetric (weighing) 
method 

CODCr mg/L PN-ISO 15705:2005 Spectrophotometric 
method 

BOD5 mg/L PN-EN 1899-1:2002 Electrochemical method 
  

Results and discussion 
 

Tables 2-4 present the results of tests of treated sewage in comparison with the parameters defined in the 

Regulation of the Minister of Environment of 18 November 2014 (Polish law) on conditions which must be 

fulfilled when sewage is drained to water or soil as well as on substances particularly harmful to water environment 

(Journal of Laws of 2014, item 1800). 

The highest amount total suspension was observed in household III in village no. 6 (41.7 mg/L) and the lowest 

amount (2.00 mg/L) in household: IV in village 3, VII in village 9 and X in village 4. The highest mean content 

of total suspension was obtained in village 7 (19.04 mg/L).  

The maximum value of CODCr was found in village V in household 9 (148 mg/L) and the lowest in village III 

in household 4 (<10 mg/L). The highest mean content of CODCr was obtained in village VI (67.4 mg/L).  

The highest value of BOD5 was observed in village IV in household 6 (22.8 mg/L) and the lowest (1.2 mg/L) 

in village IV (household 4) and village IX (household 8). The highest mean value of BOD5 was obtained in village 

VII (8.31 mg/L).  

The obtained results (Tables 2-4) for total suspension, CODCr (chemical oxygen demand), BOD5 (biochemical 

oxygen demand) are within the scope of permissible values specified by the Regulation of the Polish Minister of 

Environment. 

The results prove the each of the analysed domestic biological sewage treatment plants in IX villages in one 

commune is operated in the correct manner. Users of domestic sewage treatment plants observe the guidelines 

determined by the manufacturer who forbids, e.g. throwing solid elements and those which do not decompose 

easily, e.g. kitchen waste (e.g. bones, peelings), paints and solvents, etc. into sewage system inside flats and 
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directly into treatment tanks. New sewage is regularly drained to the treatment plant and the commune residents 

do not apply excessive amounts of detergents which could disturb the operation of the treatment plant.  

The analysed devices are properly maintained which reduces the frequency of maintenance as well as the risk of 

expensive repairs. Waste sediments from domestic treatment plants are removed 1-2 times in a year. The date of 

emptying the setting tank depends on individual factors. The repetitiveness of this procedure is impacted by, e.g. 

number of persons using the system, size of generated sewage and even its composition.  

 

 

Table 2 Results of tests of total suspension in comparison with permissible  
values specified in Polish law 

Parameter - Total suspension, mg/L 

 

Villag
e 

Households Permissibl
e value  

acc. to * 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 23.
4 

30.
5 

37.
8 

20.8 16.3 16.7 8.0 
15.
2 

8.4 12.2 
 

 

 

50 

II 
7.4 

24.
8 

31.
0 

24.4 2.8 3.6 20.7 
24.
0 

5.2 19.3 

III 11.
2 

8.2 
25.
0 

<2.0 16.5 28.2 14.4 
15.
2 

4.4 9.2 

IV 
6.0 

17.
8 

19.
2 

13.6 7.0 29.6 13.4 
26.
7 

8.8 <2.0 

V 
4.0 

31.
0 

7.7
5 

10.7 14.7 3.75 7.5 
34.
5 

20.6 39.9 

VI 
7.8 5.0 

41.
7 

4.6 2.0 28.0 21.5 
33.
4 

6.6 7.0 

VII 26.
0 

7.4 
22.
5 

2.8 3.0 8.6 10.0 
32.
3 

39.0 38.8 

VIII 10.
4 

5.8 9.8 17.8 39.8 8.8 16.8 
13.
6 

6.0 9.0 

IX 
6.0 

12.
4 

8.8 17.2 2.8 11.6 <2.0 
4.6
0 

11.0 25.8 

* - Regulation of the Minister of Environment of 18 November 2014 (Polish law) on conditions which must 
be fulfilled when sewage is drained to water or soil as well as on substances particularly harmful to water 
environment (Journal of Laws of 2014, item 1800). 

 
Table 3 Results of CODCr tests compared with permissible values specified in Polish law 

Parameter - CODCr, mg/L 
 

Villag
e 

Households Permissible 
value 

acc. to * 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I  62 44 89 53 60 64 44 26 30 21  

 

 

150 

II  26 13
9 

76 73 20 20 61 80 109 46 

II 32 31 10
6 

<10 39 71 55 71 38 24 

IV  23 17 95 52 40 72 37 73 35 66 
V  75 78 18 41 47 23 53 22 148 86 
VI  50 25 90 115 37 118 108 40 23 68 
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VII  66 20 78 35 64 65 47 93 90 100 
VII  44 35 64 51 113 33 16 41 36 57 
IX  37 49 29 35 33 33 29 21 99 88 

* - Regulation of the Minister of Environment of 18 November 2014 (Polish law) on conditions which must be 
fulfilled when sewage is drained to water or soil as well as on substances particularly harmful to water environment 
(Journal of Laws of 2014, item 1800). 

 

 

 

 

Table 4 Results of BOD5 tests compared with permissible values specified in Polish law 

Parameter - BOD5, mg/L 

Village 
Households Permissible 

value acc. to * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I 4.8 5.4 3.6 5.8 7.4 4.8 3.2 1.8 3.3 1.6  

 

 

40 

II 2.0 7.9 7.3 11.7 2.1 1.7 7.4 5.5 7.9 5.8 

III 2.5 2.8 
14.
2 

1.9 2.1 8.4 3.6 
12.
6 

3.4 2.0 

IV 1.5 1.7 9.3 1.2 3.9 22.8 5.7 6.2 2.1 4.3 

V 7.7 
11.
3 

2.4 2.6 3.9 1.3 4.3 4.2 5.6 10.7 

VI 3.7 2.7 
18.
0 

3.2 1.9 9.8 5.5 2.3 1.4 7.1 

VII 4.3 3.6 8.2 5.8 6.1 13.0 4.0 9.0 13.3 15.8 
VIII 5.8 5.2 4.6 4.1 8.0 3.4 6.7 5.8 4.2 5.9 
IX 1.4 5.5 1.6 2.5 4.6 3.4 5.0 1.2 7.1 12.8 

* - Regulation of the Minister of Environment of 18 November 2014 (Polish law) on conditions which must 
be fulfilled when sewage is drained to water or soil as well as on substances particularly harmful to water 
environment (Journal of Laws of 2014, item 1800). 

Graphic 2 shows minimum and maximum values for each of three tested parameters along with basic parameters 

of descriptive statistics, i.e. arithmetic mean, standard deviation and median value. 

 
Graphic 2. Basic descriptive statistics of parameters marked in sewage upon treatment process. 
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The concentration of total suspension in analysed treated sewage was variable - its amount in tested samples 

was from <2.0 to 41.7 mg/L and its average level was 15.95 mg/L. The obtained CODCr values fluctuated in the 

scope from <10.0 to 148.0 mg/L (56.02 mg/L on average), whereas BOD5 were in the scope from 1.2 to 22.8 mg/L 

(5.61 mg/L on average). The median value for total suspension was 13.40 mg/L, CODcr 30.14 mg/L, BOD5 4.60 

mg/L, whereas standard deviation for total suspension was 10.74 mg/L, CODcr 49.00 mg/L and BOD5 4.03 mg/L. 

The obtained mean values are lower by: three times in case of total suspension, seven times for BOD5 parameter 

and two times for CODcr as opposed to permissible values specified in Polish law.  

In turn, the results of conducted analyses are compared in the values obtained by other authors in Table 5. 

Authors show different value scopes for parameters of treated sewage, however they do not exceed the 

permissible values determined in Polish regulation. Only Stadnik (2015) and Jakubaszek et al. (2015) obtained the 

values of total suspension, CODCr, BOD5 higher from the permissible values according to Polish law. These 

exceeded values can indicate device failures or introduction of large amounts of agents, chemical compounds 

which are not easily biodegradable by microorganisms. The mean results of total suspension presented by Miernik 

et al. (2007, 2016) as well as Konieczny (2015) are lower from those obtained in the own study.  

Table 5 Comparison of results of tests of treated sewage with values obtained by other authors 
 

 
In turn, the mean content of CODcr in analysed treated sewage coming from a domestic biological sewage 

treatment plant is lower from the value presented by Bugajski at al. (2010) and Miernik (2007).  

Many factors impact the correct operation of a domestic treatment plant, e.g. correct use by users, observance 

of manufacturer’s rules and regulations, timely emptying of the setting tank, monitoring and maintenance of 

treatment plant in case of signals indicating potential device failure. The correct device operation cycle allows for 

safe drainage of treated sewage to the environment as it does not constitute a threat to it.  

 
Conclusions 
 

Indicator  Total suspension CODCr BOD5 

Unit  mg/L mg/L mg/L 

Parameter  Scope Mea
n 

Scope Mean Scope Mean 

 

 

 

 

 

Ref. 

Miernik W. et al., 
2016, pp.191-207 

2.0-22.0 4.00 10.7-46.0 28.00 0.6-12.5 6.70 

Stadnik A., 2015, pp. 
2015 

17.0-55.0 - 85.0-188.0 - 12.0- 
86.0 

- 

Konieczny K., 2015, 
pp. 1034-1052 

1.28-1.33 1.30 49.8-45.3 48.10 - - 

Jakubaszek A., 
Stadnik A.,2015 

2.0-158.0 - 21.0-271.0 - 3.0-
165.0 

- 

Bugajski P., Wałęga 

A., 2010, p. 45-53 
- 47.9

0 
- 82.20 - 35.40 

Miernik W., 2007, 
pp.71-80 

2.0-23.0 7.90 48.0-147.0 74.70 5.5-38.0 17.00 

Own research  <2.0-41.7 15.9
5 

<10.0-148.0 56.02 1.2-22.8 5.61 
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Year by year, the increased attention is paid to protection of natural environment. More modern technologies 

and correct operation of domestic devices for sewage treatment can guarantee protection of, e.g. ground water.    

The conducted tests of basic indices (total suspension, CODCr, BOD5) do not exceed the permissible values 

included in Polish regulations. Despite a great number of tested domestic devices for sewage treatment, each of 

them operates differently, but the most important is the fact that this operation is correct. Various operation of 

domestic treatment plants results from, e.g. quantity and quality of sewage drained to the treatment plant as well 

as observance of rules of correct use of the system by its users which constitutes the basis for its correct functioning. 

An extensive undertaking of application of the same type of sewage treatment plant in the territory of the entire 

commune was connected with risk, but it is necessary to state that this solution was also beneficial for the 

environment from the economic point of view. The conducted analyses of treated sewage from domestic sewage 

treatment plants prove that this solution is safe for the environment. 
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Abstract 

The chili pepper extract also known as oleoresin capsicum and main source of capsaicin, has significance in food 

and pharmaceutical industries due to its antioxidant and antimicrobial activities. In this work, oleoresin capsicum 

nanoemulsions were prepared using 2% oleoresin capsicum and two different types of surfactants (lecithin and 

sucrose mono palmitate (SMP) at pH 7.4. To determine the effect of biopolymers on the formation of emulsions, 

1% alginate and 0.5% whey protein isolate (WPI) were added to the formulations. Effect of pre-heating on 

emulsions were also investigated. For characterization, mean particle size, turbidity, T2 (spin-spin relaxation time), 

color, encapsulation efficiency and zeta potentials were measured. Results showed that, SMP-WPI emulsions had 

the smallest mean particle size (35 nm) whereas lecithin-WPI emulsions had the largest particle size. The highest 

zeta potential values were found for the pre-heated lecithin-WPI emulsions (-17.8 mV) indicating higher stability 

compared to the other emulsions. Encapsulation efficiencies of all emulsions were found as nearly 70%. 

Keywords: Capsaicin, Nanoemulsions, Biopolymer, whey protein isolate (WPI), alginate

mailto:mecit@metu.edu.tr
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1. INTRODUCTION 

Chili peppers are widely consumed due to their characteristic pungent taste. The key components for this pungent 

taste are capsaicin and its analogs (totally capsaicinoids). White and odorless, lipophilic alkaloid capsaicin (trans-

8-methyl-N-vanillyl-6- nonenamide) is found in a crystalline state and soluble in alcohol and oil. Its melting point 

is between 57-66 oC and has a molecular weight of 305.40 g/mol (De Lourdes Reyes-Escogido et al., 2011). 

Commercially, capsaicin is obtained in a resin form via extraction from Capsicum spp. fruit which also includes 

pigments, waxes, and known as oleoresin capsicum. Oleoresin capsicum is a viscous dark red colored liquid 

compared to pure capsaicin which has colorless, odorless, crystalline structure.  

The capsaicin has been utilized in medicinal industry such as cardiovascular, respiratory, nervous system, cancer, 

gastrointestinal diseases, and obesity. Furthermore, capsaicin was found to be effective as an antimicrobial agent 

against foodborne pathogenic microorganisms such as Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, 

Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, and Bacillus cereus (Careaga et al., 2003; Dorantes et al., 

2000). Besides the benefits, intentional or unintentional exposure of capsaicin may cause severe inflammatory 

effects such as burning and irritating of hands, mouth and also temporary blindness of eyes. In fact, this is the 

reason why capsaicin is widely used in self-defense sprays [6]. Therefore, it is easy to use oleoresin form of 

capsaicin due to commercial availability, low cost and safety compared to its pure form. In addition, to increase 

its bioavailability and to use it within a wide range of applications, novel carrier systems are needed to be developed 

for capsaicin. 

Nanoemulsions are frequently studied lipophilic delivery systems used in both food and medical applications 

(Donsì et al., 2012; McClements et al., 2007). Oil in water nanoemulsions ease the dispersion of hydrophobic 

functional components in water and give physical stability against gravitational separation, creaming or phase 

inversion. Eventually, droplet breakdown and further instability problems such as coalescence and flocculation 

may occur due to its thermodynamically unstable nature.  At this point, use of emulsifiers are important. By 

lowering the interfacial tension as well as the surface energy required to form droplet between immiscible liquids 

(oil and water), emulsifiers promote the dissipation of one phase into the other. Synthetic emulsifiers such as 

polysorbates have vast applications in nanoemulsion studies (Xue and Knoxville, 2015). However, it is also 

possible to create nanoemulsions by using food grade emulsifiers such as sucrose monopalmitate (SMP) and 

lecithin. SMP is a nonionic emulsifier composed of a single fatty acid attached to hydrophilic sucrose units 
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(Anarjan and Tan, 2013).  Chemical structure of SMP gives a relatively hydrophilic characteristic with high HLB 

value. Conversely, lecithin shows a relatively hydrophobic characteristic having low HLB value. Lecithin is a 

zwitterionic emulsifier obtained from oily seeds such as sunflower and soybean(Xue and Zhong, 2014).  

In addition to emulsifiers, natural biopolymers such as alginate, chitosan, pectin, casein, gelatin, whey protein 

isolate  have been used in nanoemulsion formulations (Matalanis et al., 2011). Protein based biopolymers are 

directly adsorbed to the oil droplets or emulsifiers surrounding oil droplets and form an interfacial layer whereas 

polysaccharide based biopolymers are able to stabilize emulsions by viscosification of the continuous phase (Silva 

et al., 2015). Hydrophobic and electrostatic attractive forces are important to bind biopolymer to the droplet 

surface. In this study, alginate and whey protein isolate (WPI) were selected as the biopolymers to evaluate stability 

along with emulsifiers SMP and lecithin.  

Alginate is obtained from marine brown algae. It is an anionic, hydrophilic polysaccharide containing β-D-

mannuronate and α-L-guluronate residues (Cheong et al., 2014). Alginate may create a negative charge to the 

droplet surface. WPI is a highly water-soluble large protein emulsifier composed of β-lactoglobulin and α-

lactalbumin residues (Jeewanthi et al., 2015). It is a by-product of milk industry and widely used in food 

applications. WPI is a large protein polymer and has both  negative and positive charged groups at neutral pH 

(Piorkowski and McClements, 2013). It was reported that quick adsorption to the droplet surface, lowering 

interfacial tension and creating a protective layer around droplets were important attributes of whey proteins as 

being an emulsifier (Teo et al., 2016).  

The main component, oleoresin capsicum, was successfully used for the fabrication of nanoemulsions in previous 

studies within literature. As a contribution to previously studied emulsion systems, the present study focuses on to 

formulate oleoresin capsicum loaded nanoemulsions with food grade emulsifiers lecithin and SMP in the presence 

of natural biopolymers alginate and WPI and characterized their structures. The information obtained from this 

study will be useful for the further design of oleoresin capsicum containing products such as edible biofilms, food 

packaging materials by using food grade ingredients. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

Whey protein isolate having protein content of 88% was purchased from Hardline Nutrition (BiPro) (Istanbul, 

Turkey). Oleoresin capsicum (OC) was purchased from Alfasol (Gaziantep-Turkey) (SHU 1,000,000). Soy lecithin 

was provided by Smart Kimya (Ankara, Turkey). Sucrose monopalmitate (SMP) was provided by Compass Foods 

Company (Singapore). Alginate, potassium phosphate monobasic anhydrous, sodium phosphate dibasic dihydrate, 

ethyl acetate and pure capsaicin (≥95%) were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Distilled 

water was used in all preparation of solutions and dispersions. 

2.2. Methods 

2.2.1. Capsaicin content in oleoresin capsicum 

The capsaicin content in oleoresin capsicum was determined using a HPLC system consisted of a Pursuit C18 

column Microsorb MV C18 (4.6 x 250 mm, 5 mm) and UV-VIS (ProStar 330 PDA) detector. The mobile phase 

was a mixture of methanol: water (70:30 v/v). The flow rate was 0.8 ml/min for 15 min at ambient temperature 

and detection wavelength was 280 nm. 

2.2.2. Nanoemulsion preparation 

The oil phase (oleoresin capsicum) concentration (2% w/w) and surfactant (SMP or lecithin) concentration (2% 

w/w) were adjusted to achieve surfactant to oil ratio of 1. Biopolymers were added at different ratios 1 % (w/w) 

for alginate and 0.5 % (w/w) for WPI separately. The buffer solution for the aqueous phase was prepared manually 

by dissolving 4.56 g of potassium phosphate monobasic anhydrous and 28.87 g of sodium phosphate dibasic 

dihydrate in 1000 mL of distilled water to obtain a final pH of 7.4. The preparation of nanoemulsions composed 

of two steps. At first, oil and the aqueous phase without biopolymer were mixed together by using UltraTurrax 

(WiseTis Homogenizer, Witeg Labortechnik GmbH, Germany) at 15,000 rpm for 3 min and then the mixture was 

emulsified at 140 MPa for 5 passes using a microfluidizer (Nano Disperser - NLM 100, South Korea). Then, in 

the second step, biopolymers were added at given concentrations and a 2nd homogenization was conducted by 

using the UltraTurrax at 15,000 rpm for 3 min. In order to see the pre-heating effect on nanoemulsions, firstly oil 

and the aqueous phase without biopolymer were mixed and heated to 60  ͦby using magnetic stirrer for 30 minutes 

then homogenized by using UltraTurrax at 15,000 rpm for 3 min. After pre-homogenization, emulsification was 
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achieved at 1,400 bar pressure for 5 passes using a microfluidizer. At the final step, biopolymers were added at 

given concentrations and again homogenization was performed by using UltraTurrax at 15,000 rpm for 3 min.  

Control emulsions prepared without biopolymer were denoted by “C” and “C-H” in figures for the non-heated and 

pre-heated ones respectively. Emulsions containing alginate were denoted by “A” and “A-H”, emulsions 

containing WPI were denoted as “W” and “W-H” for the non-heated and preheated ones respectively.     

2.2.3.  Determination of Particle Size  

The particle sizes of nanoemulsions were measured using laser diffraction technique (Malvern Mastersizer 3000, 

Malvern Instruments, U.K.) right after the preparation at 25 oC. The refractive index and absorption values were 

1.52 and 0.01 respectively. The results were reported as surface area-based mean diameter (D [3, 2]).  

2.2.4. Determination of Zeta Potential  

The zeta potentials of nanoemulsions were measured using with Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments, 

Worcestershire, UK) at 25 oC by assuming Smoluchowski approximation. Before measurement, nanoemulsions 

were diluted to 1% to avoid multiple scattering.  

2.2.5. Turbidity Measurements 

The turbidities of nanoemulsions were measured using a UV-Visible spectrophotometer (UV–VIS 

spectrophotometer, Optizen, Mecasys, Korea) at 600 nm right after preparation. The buffer solution (pH 7.4) was 

used as the blank.   

2.2.6. Color Measurements  

L* (brightness), a* (red/green ratio) and b* (yellow/blue ratio) of nanoemulsions were measured with a bench-top 

spectrophotometer (model CM-5, Konica Minolta Inc., Japan). Rectangular quartz cell with 10 mm optical path 

was used as the sample holder. For zero calibration, distilled water was used (L*ref =100.0, a*ref =0.0 and b*ref 

=0.0).  

2.2.7. NMR (Nuclear Magnetic Resonance) Relaxation Experiments 

NMR experiments were conducted using a 0.5T (22.35 MHz) NMR Spectrometer (SpinCore Inc, Gainesville, and 

U.S.A). Spin-spin relaxation time (T2) measurements were conducted-using Carr, Purcell, Meiboom and Gill 

(CPMG) pulse sequence with an echo time (TE) of 1000 μs, repetition delay of 3s, 3000 echoes and 32 scans at 
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25 oC. The spin–spin relaxation times (T2) of nanoemulsions were calculated using MATLAB (Mathworks). 10 

mm diameter glass tubes were used as the sample holders.  

2.2.8. Measurement of Encapsulation Efficiency  

Retention efficiency of the nanoemulsions was determined according to the method of Surassmo et al. (2010). 0.3 

mL of nanoemulsion was dissolved in 4.2 mL of ethyl acetate and vortexed for 5 min. After the mixture was 

centrifuged for 10 min at 2,000 rpm, the supernatant was collected and analyzed by using a UV–visible 

spectrophotometer (UV–VIS spectrophotometer, Optizen, Mecasys, Korea) at 451 nm (A1). Ethyl acetate was 

used as the blank. The efficiencies were calculated using the following equation (Eq. 1); 

Encapsulation efficiency(%) = [
total amount of capsicum oleoresin content (g)-C1

total amount of capsicum oleoresin content (g)
]×100%                (Eq.1) 

where C1 was the free capsicum oleoresin amount (g) in which A1 values were converted to concentration by 

using the calibration curve prepared with oleoresin capsicum only.  

2.2.9. Statistical Analysis 

All works were carried out in triplicate and reported as means and standard errors. The data were analyzed by 

Analysis of Variance (ANOVA) to find significant differences at 5% significance level with the Tukey test by 

using Minitab (ver.16.2.0.0, Minitab Inc., United Kingdom). Assumptions were checked before analysis to conduct 

a meaningful ANOVA test. Anderson-Darling test for normality and Bartlett’s test for equality of variances were 

checked. If the assumptions fail to be satisfied, transformation (Square root, logarithmic, Box-Cox, i.e.) was 

performed on the data set. 

3. RESULTS & DISCUSSION 

 3.1. Mean Particle Size  

Particle size measurements are important for the physical properties and stability of emulsion systems. Small 

particle size can decrease the possibility of sedimentation and flocculation  (De Azevedo Ribeiro et al., 2015). 

Nanoemulsions  could remain stable during  storage when their particle sizes remain in the range of 50-500 nm 

(De Azevedo Ribeiro et al., 2015). For this study, effect of different biopolymers on the particle size of capsaicin 

emulsions was examined when they were prepared by using different surfactants (lecithin and SMP). Surfactant 

concentration was kept low (2% w/w) to avoid Oswald ripening (Akbas et al., 2016). Mean particle sizes of the 

emulsions at different formulations were measured and the results were shown in Figure 1.a and Figure 1.b. As 
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seen in Fig. 1.a, control samples’ mean particle sizes were found as 39.6 nm and 34.3 nm respectively for the non-

heated and heated emulsions containing SMP as the surfactant. When alginate was added to non-heated emulsions, 

significant increase was observed on the mean particle size (p<0.05) indicating that nanoemulsions were 

successfully coated by alginate layer. Similar cases also exist in literature. Pinheiro et al. (2016) studied the 

characterization of curcumin nanoemulsions stabilized by biopolymer emulsifiers. In this study, it was observed 

that curcumin nanoemulsions stabilized by alginate/lactoferrin complex had significantly higher particle size than 

emulsions stabilized with only lactoferrin (Pinheiro et al., 2016) . Furthermore, effect of alginate on the physical 

stability of omega-3 nanoemulsions was also studied in the literature and it was found that when alginate level was 

kept at 0.5 % (w/w), particle size increased drastically from 135 nm to 800 nm as a result of the depletion 

flocculation  (Salvia-Trujillo et al., 2016). Presumably, in our study, since alginate level was kept at 1% (w/w), a 

lower  increase in particle size was observed suggesting that high concentrations of polysaccharide may prevent 

the coalescence of droplets by retarding their movement and preventing their ability to come into close contact 

(Salvia-Trujillo et al., 2016). Therefore, it could be concluded that, although alginate added emulsions’ particle 

size increased (55.6 nm), its stability might not be affected since the size of the particles remains in the 

nanoemulsions’ particle size range (50-500 nm).  

When heating was applied to alginate containing emulsions, significant decrease in particle size was observed 

(p<0.05) (Fig 1.a) and particle size was similar with the control samples. Akbas et al. (2016) stated in their studies 

that, for SMP containing capsaicin emulsions prepared with high shear homogenizer, preheated emulsions had 

relatively higher particle sizes compared to non-heated ones. Their study hypothesized that because of heating, 

interfacial repulsive forces between droplets might be broken leading to growing of the particles. On the other 

hand, in our study, the opposite situation was observed and particle size decreased for the pre-heated SMP-alginate 

containing emulsions. This could be both explained with the synergistic effect of microfluidization and presence 

of alginate alginate. Salvia-Trajillo et al. (2013) studied the formation of microfluidized lemongrass oil-alginate 

nanoemulsions containing Tween 80 as the surfactant by processing emulsions at 150 MPa. In this study, it was 

observed that particle size of nanoemulsions decreased from 1410 nm to 7.35 nm when they passed 3 times through 

the interaction chamber (Salvia-Trujillo et al., 2013). Similar effect was also observed in our study for the pre-

heated microfluidized capsaicin- alginate nanoemulsions although the reduction in particle size was not that large.   
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What is worth noting is that, in addition to the microfluidization effect, solubility of alginate might also have an 

effect on relatively smaller particle sizes. It was known that, as the temperature increases the rate of 

depolymerization of alginate also increases so at higher temperatures, alginate becomes more soluble (Holme et 

al., 2003). Due to its higher solubility, instead of adsorbing to the oil/water interphase, alginate molecules might 

dissolved in aqueous phase of emulsion and increased the viscosity of continuous phase leading to the smaller 

particle sizes compared to their counterpart.  

For the SMP and WPI containing emulsions, significant change was not observed compared to the control ones 

(p>0.05). Pre-heating effect also did not lead to drastic changes in particle sizes for the SMP-WPI nanoemulsions 

indicating that nanoemulsions could not be coated with WPI successfully. This effect could be attributed to the 

solubility properties of WPI. It was reported that whey proteins had a good solubility in water phase at a pH range 

from 2 to 9 which makes them unique proteins (Ney and Boehler, 2011). Most probably due to that reason, instead 

of adsorbing to the oil phase, WPI might have dissolved only in water phase of capsaicin nanoemulsions. Other 

reason could be related to the negative interaction between SMP and WPI. Sucrose esters were known with their 

solubilization power since they are capable to disrupt molecular interactions among proteins leading to aggregation 

(Fontecha and Swaisgood, 1994). Moreover, Fontecha et al. (1994) indicated that at pH 7 α-lactoglobulin did not 

interact with sugar esters. Similar case might be observed in our study and because of the poor interaction between 

SMP -common sugar ester- and WPI, efficient emulsion coating could not be achieved.  

When alginate was added to lecithin containing emulsions, sudden aggregation was observed so alginate-lecithin 

containing emulsions could not be formed. This might be contributed to the droplet coalescence. In previous 

studies, it was observed that when fucoidan which is an anionic polysaccharide like alginate was added to fish oil-

in-water emulsions stabilized by lecithin, irreversible aggregation formation was observed as a result of depletion 

flocculation and droplet coalescence (Chang and McClements, 2016). On the other hand, in the same study drastic 

changes in mean particle sizes was not observed when caseinate, WPI and Tween 80 were used as an emulsifier. 

Chang et al. (2016) indicated that, this could be attributed to the relatively small resistance of interfacial coating 

formed by lecithin compared to the coatings formed by the other emulsifiers. Presumably, in our study, similar 

effect between the alginate and lecithin was observed like in the case of fucoidan.  

Furthermore, when whey protein and lecithin were used as biopolymer and surfactant respectively, significant 

decrease was observed in particle size compared to control samples (Fig. 1.b). 
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It was reported that, because of their amphiphilic characteristics proteins can adsorb to the oil-water interface and 

decrease the interfacial tension (Silva et al., 2015). Due to that reason, use of whey protein might have resulted in 

reduction in particle size when lecithin was used as a surfactant for the capsaicin loaded emulsions. It was also 

obvious that there was a synergistic interaction between lecithin and whey protein, which was not observed in 

emulsions prepared by SMP. Previous studies had reported that when soy lecithin concentration was increased 

from 0% to 0.75% in WPI-stabilized peony seed oil emulsion, significant decrease was observed in mean droplet 

diameters as a result of reduction in interfacial free energy which was formed by  lecithin-protein complex  (Wang 

et al., 2017). Moreover, it was reported that the mixture of WPI-lecithin complex is capable to change the surface 

activity of protein and modify the emulsion structure (Mantovani et al., 2013). Therefore, it was hypothesized that 

similar results were also observed in our study.   

Reduction in particle size for the heated emulsions containing lecithin and WPI was also obvious compared to 

non-heated ones (Fig. 1.b). This could be explained with the effect of heating on lecithin. Akbas et al. (2016) 

demonstrated that at pH 7.4, preheated capsaicin emulsions containing lecithin had smaller particle sizes compared 

to non-heated ones. This could most probably be explained by the effect of mild heat treatment (60°C) on lecithin. 

Solubility of lecithin increased with heating and fine capsaicin emulsions containing small particle size was 

obtained.  

Furthermore, denaturation of WPI might have effect on the decrease of mean particle sizes. It was reported that 

-lactoglobulin which constituted the main fraction of whey proteins expose to denaturation if it was heated at 

60°C during at least 30 minutes (Araujo et al., 2011). It was hypothesized that because of heating and denaturation, 

protein unfolding occurs and hydrophobic groups of WPI were exposed leading to the change in surface activity 

of protein and further decrease in particle size. 

 3.2. Turbidity 

Since there is a strong relationship between the particle size and turbidity, turbidity measurement is vital to 

understand whether the emulsion system is stable or not. If the mean particle size decreases, light penetration to 

the samples becomes easier and transparent emulsions could be obtained rather than emulsions having a cloudy 

appearance (Guner and Oztop, 2017). Since the small particles scatter the light less than larger particles, emulsions 

with small particles appears more transparent (Akbas et al., 2016). Turbidity measurements were performed for 
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capsaicin emulsions with different formulations and results were shown in Fig. 2a and Fig.2b. It was obvious that 

particle sizes and turbidity of the nanoemulsions were highly correlated (Pearson correlation coefficients were 

found as 0.97 and 0.85 for lecithin and SMP containing emulsions, respectively: p<0.05). It was also shown that 

lecithin containing capsaicin emulsions’ turbidity values (Fig.2b) were higher than the SMP containing emulsions 

(Fig. 2a). This was probably due to the hydrophobicity difference between SMP and lecithin. Sugar monoesters 

like SMP having only one single fatty acid attached to sucrose are more hydrophilic compared to the other 

emulsifiers and more water soluble (Rao and McClements, 2011).On the other hand, lecithin is a phospholipid 

having two fatty acid chain which makes it more hydrophobic and mostly soluble in the oil phase rather than water 

phase (Li et al., 2014). Therefore, although whey containing preheated emulsions prepared by using lecithin had 

smaller particle size (45 nm), turbidity was higher than SMP containing emulsions.   

For the SMP containing emulsions (Fig.2a), when alginate was added to emulsions, significant increase in turbidity 

was observed. This could be related with the higher particle sizes relative to the control ones. For the emulsion 

containing WPI, this increase was relatively small. Nevertheless, increase in turbidity values was significant 

compared to the control samples (p<0.05). 

Moreover, the highest turbidity values were observed in control samples containing lecithin as the surfactant. 

Emulsions with WPI had low turbidity due to their relatively small particle sizes.  

It was also observed that heating decreased the turbidity of SMP and WPI containing emulsions. For the other 

emulsions, significant effects were not observed.  

3.3. T2 (Spin-Spin) Relaxation Time 

Time domain NMR is useful noninvasive method to get an idea about the microstructure of emulsions (Kirtil and 

Oztop, 2016a). While using 1H NMR measurements, sample exposed to external magnetic field which was 

disturbed by other magnetic signal that is perpendicular to the primary one then a relaxation signal of sample was 

obtained and this exponential decaying signal was fit to mono-exponential curve to detect the T2 (Spin-Spin) 

relaxation time (Kirtil and Oztop, 2016b). T2 (Spin-Spin) relaxation time can be significantly influenced by the 

changes of the state of oil and water in addition to interaction with the surrounding macromolecules. Due to its 

non-destructive nature and  not requiring any pretreatment method like dilution, characterization of emulsions by 

using time domain  NMR relaxometry technique is favorable for both transparent and opaque emulsions (Kirtil 
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and Oztop, 2016b). Therefore, in this study, T2 values of emulsions with different formulations were also measured 

and results were shown in Fig. 3a and Fig. 3b. 

Results clearly indicated that biopolymer addition significantly changed the T2 values of emulsions (p<0.05). It 

was also observed that there was an inverse relation between the particle sizes and T2 values of capsaicin-loaded 

nanoemulsions (Pearson correlation coefficients were found as -0.83 and -0.57 for lecithin and SMP containing 

emulsions, respectively: p<0.05) indicating lower with SMP. As the particle sizes increased, turbidity of emulsions 

also increases as stated previously. Therefore, it could be concluded that the bigger the particle size, the more 

turbid the emulsion and the higher decrease in T2 relaxation times was observed. Similar results were also obtained 

in previous studies. Guner (2017) indicated that for the liposome systems formed by high pressure homogenization 

which also resembles to nanoemulsions, longer T2 times were obtained when liposome particle sizes decreased.  

The important point here is that, the lowest T2 value was found for the alginate containing emulsions among the 

SMP emulsions. (Fig. 3a). As discussed in previous sections, nanoemulsions was successfully coated by alginate 

resulting in increase in particle size so reduction in T2 value might be explained with adsorption of alginate on 

oil/water interphase leading to restriction mobility of water. Therefore it was hypothesized that, adsorbed alginate 

polymers act as emulsifier and worked synergistically with SMP. It was known that the presence of emulsifier 

alters the localization of triglycerides leading to decrease in relaxation time (Le Botlan et al., 2000). On the other 

hand, T2 values of SMP-WPI emulsions were found relatively higher than the alginate containing emulsions. 

Furthermore, for the lecithin-WPI emulsions, significant increase was observed in T2 values compared to the 

control ones. (Fig. 3b). For this situation it was hypothesized that in contrast to alginate, WPI could not adsorbed 

to the oil/water interface together with lecithin and dissolved in continuous phase by leading to increase in viscosity 

of emulsions so higher T2 values were obtained compared to the control ones. Kirtil et al. (2016) stated that, 

stability of emulsions could be enhanced by using several ways like using adsorbing biopolymer that reduce the 

interfacial tension or using non-adsorbing biopolymer which leads to increase in viscosity of aqueous phase of 

emulsions (Kirtil and Oztop, 2016a). Although their mechanisms are different, in this study it was also shown that 

both adsorbing like alginate  and non-adsorbing biopolymers like WPI contribute to the stability of emulsions by 

greatly affecting the relaxation rate of free water leading to increase/decrease in T2 values.  

It was also observed that, there is a strong relation between the zeta potential and T2 values of the emulsions 

(Pearson correlation coefficients were found as -0.79 and 0.85 for lecithin and SMP containing emulsions, 
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respectively: p<0.05) indicating that inverse relation between SMP and lecithin in terms of their stability effect on 

emulsions. It was also hypothesized that NMR relaxometry can also be used to evaluate the stability of emulsion 

systems as well as the zeta potential.  

 3.4. Color  

Determination of color parameters is important since many commercial products, which are based on emulsions, 

should have appealing color due to quality concerns [34]. Therefore, current studies mainly focus on determination 

of relationship between the color of emulsion and colloidal properties such as particle size, refractive index, 

concentration of the system (McClements, 2002). 

Oleoresin capsicum used in this study has a very dark color (0.18, 0.25 and -0.11 L*, a* and b* values respectively) 

(Akbas et al., 2016). The color values of capsaicin-loaded nanoemulsions with different formulations were shown 

in Table 1.a and Table 1.b and it was seen that biopolymer-added nanoemulsion systems reduced the intense color 

of capsicum oleoresin.  

Moreover, it was observed that when a biopolymer was added to the emulsions, significant changes were observed 

compared to control samples in lightness (L*), redness (a*) and yellowness (b*) values for emulsions both prepared 

with SMP and lecithin (p<0.05). Since oil concentration was fixed (2%), particle size was thought to be responsible 

from this change. It was also seen that heating changed the color values dramatically for both surfactant types 

(Table 1.a , 1.b). 

It was also concluded that, since L* value is an indicator of brightness, emulsions with higher turbidity had smaller 

L*values. WPI and SMP containing pre-heated emulsions were found to have the highest L, a* and b* values 

(Table 1.a).This result could strongly be associated with the particle size of these emulsions.  

Since lecithin-containing emulsions had opaque appearance as discussed in earlier sections, color values were 

found to be smaller relative to the SMP containing emulsions. Addition of whey as a biopolymer to these emulsions 

decreased the color values (Table 1.b) and emulsions with WPI had an appearance that was more opaque. 

 3.5. Encapsulation Efficiency 
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Emulsions with a very small size droplets can provide an encapsulation system for the delivery of active 

compounds (Samiun and Samiun, 2015) . In that regard, nanoemulsion systems can be considered as effective 

encapsulation system for the oleoresin capsicum. 

Results given in Fig. 4a showed that for the emulsions prepared by using SMP, encapsulation efficiency did not 

show significant differences and remained nearly 68%. In previous studies it was stated that, the amount of 

emulsifier in colloidal dispersion was found to be a more important factor than emulsifier type (Xing et al., 2005). 

Since emulsifier concentration was kept constant (2%) in this study, capsaicin loaded emulsions prepared by SMP 

were thought to have similar encapsulation efficiencies (p>0.05).  

Moreover, it was observed that the change of biopolymer type did not affect the encapsulation efficiencies 

remarkably. For both alginate and WPI coated nanoemulsions containing SMP, similar encapsulation efficiencies 

were obtained and it was observed that heat treatment did not change encapsulation efficiencies significantly.  

On the other hand, as shown in Fig.4b, capsaicin loaded emulsions prepared with lecithin and WPI demonstrated 

significant changes compared to the control samples (p<0.05) and encapsulation efficiencies of these emulsions 

were found as nearly 70%. According to the previous studies, it was reported that lecithin and whey containing 

emulsions had more remarkable effect since they had an important effect to reduce the interfacial tension between 

the oil and water phase (Yamamoto and Araki, 1997). Therefore, it was hypothesized that due to the reduction in 

interfacial tension, the solubility of capsaicin increased for the WPI-lecithin containing emulsions resulting 

increase in encapsulation efficiency. On the other hand, for the pre-heated WPI-lecithin emulsions significant 

decrease was observed in encapsulation efficiencies compared to the non-heated ones. This was most probably 

associated with the relatively small particle sizes of these emulsions discussed in earlier sections. It was 

hypothesized that, as a result of reduction in the particle size, efficient encapsulation could not be achieved leading 

to the decrease in encapsulation efficiency.  

 

 3.6. Zeta Potential  

Zeta potential is an important parameter to detect surface charge of dispersions, which is directly related with the 

stability [30]. Particles which move as a result of high repulsion forces acting on them do not come together by 

dealing with Brownian motion and do not form agglomeration leading to high stability in colloidal systems. This 
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situation results in higher zeta potential values [30]. As the zeta potential approaches to zero, the instability of the 

system increases (Du Plessis et al., 1996). 

Since biopolymers are reported as stabilizing agents used in emulsions due to their viscosity enhancing properties 

(Bouyer et al., 2012), in this study zeta potential values of capsaicin-loaded nanoemulsions with different 

formulations were measured and results were shown in Fig. 5a and Fig. 5b. It was seen that all the emulsions had 

negative zeta potential values. Since negative zeta potential value forms an energy barrier between the particles, it 

was reported that emulsions with negative zeta potential values had higher stability (Mora-Huertas et al., 2010). 

Negative values of zeta potentials could also be associated with the existence of negatively charged stabilizing 

agent such as alginate (Mora-Huertas et al., 2010). Furthermore, Hsu & Nacu (2002) stated that, at pH higher than 

3, nonionic surfactants like SMP may cause emulsion to become negatively charged. This result was also clearly 

observed for the control samples, which were negatively charged (Fig.5a). In our case, at pH 7.4, emulsions and 

alginate had both negative charge so electrostatic repulsion between particles probably increased. Since, similar 

charges have an effective role on the stabilization of emulsion system and opposite charges breaks the emulsions 

(Liu et al., 2012), alginate containing capsaicin emulsions are expected to be more stable. Zeta potential values 

found in Fig. 5a also verified this hypothesis since alginate containing capsaicin nanoemulsions were found to 

have highest zeta potential value (-14.53 mV) meaning that they were the most stable one among the other SMP 

containing emulsions. In addition to this, it could be concluded that, addition of alginate as a biopolymer 

significantly increased the stability of SMP containing emulsions compared to the control ones (p<0.05). On the 

other hand, obvious changes were not observed when heat was applied to these emulsions. 

For the emulsions containing whey and SMP, similar results were obtained. It was observed that drastic changes 

for the whey and SMP containing capsaicin emulsions were found compared to the control ones (p<0.05). Since 

isoelectric point of common whey protein like  -lactoglobulin and α-lactoglobulin was reported as between 4.5 

and 5.35 (Lecoeur et al., 2010), at pH 7.4 whey protein isolate used in this study was expected to have negative 

charges. Again as a result of the repulsion forces between the similar charges as in the case of alginate, total 

negative charge of the system increased leading to an increase in zeta potential (-13.67 mV) and formation of more 

stable emulsions. Moreover, it was observed that heating did not have a significant effect on WPI-SMP containing 

nanoemulsions (p<0.05).   



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

200 
 

For the emulsions containing lecithin as the surfactant, similar results were obtained (Fig. 5b). However, in this 

case the highest zeta potential values were obtained for the heat treated whey containing capsaicin emulsions (-

17.8 mV). It was hypothesized that, with the help of heat treatment solubility of lecithin increased leading to the 

easier emulsification of capsaicin. In this case, it was thought that denaturation of whey protein might also have 

an effect on stability. Palazalo et al. (2004) demonstrated that denaturation of whey proteins improved the stability 

and emulsification properties of emulsions (Palazolo et al., 2004). For that reason, it could be hypothesized that 

denatured whey protein also enhanced the stability of lecithin containing capsaicin nanoemulsions.  

4. CONCLUSION 

In this study, characterization of capsaicin-loaded nanoemulsions containing different biopolymer was performed 

by measuring mean particle size, turbidity, color, encapsulation efficiency and T2 relaxation times. Effect of 

various biopolymers such as alginate and whey protein on emulsion stability was also examined by measuring zeta 

potential values. Pre-heated WPI-lecithin containing emulsions were found to be the  most stable emulsions due 

to their high zeta potential value (-17.8 mV). Moreover, NMR relaxometry results showed that T2 (spin-spin 

relaxation) times could be used as a tool to characterize capsaicin loaded emulsion together with mean particle 

size and turbidity results. The findings of this study could aid on the design of new food products formulated by 

using capsaicin nanoemulsions.  
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Figure and Table Captions  

Table 1a: Effect of different biopolymers on the color of capsaicin emulsion containing SMP as surfactant 

Table 1b: Effect of different biopolymers on the color of capsaicin emulsion containing lecithin as surfactant 

Figure 1a: Mean particle sizes of capsaicin emulsions containing SMP as surfactant 

Figure 1b: Mean particle sizes of capsaicin emulsions containing lecithin as surfactant 

Figure 2a: Turbidity values of capsaicin emulsions containing SMP as surfactant 

Figure 2b: Turbidity values of capsaicin emulsions containing lecithin as surfactant 

Figure 3a: T2 values of capsaicin emulsions containing SMP as surfactant 

Figure 3b: T2 values of capsaicin emulsions containing lecithin as surfactant 

Figure 4a: Encapsulation efficiency values (%) of capsaicin emulsions containing SMP as surfactant 

Figure 4b: Encapsulation efficiency values (%) of capsaicin emulsions containing lecithin as surfactant 

Figure 5a: Zeta potential values of capsaicin emulsions containing SMP as surfactant 
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Figure 5b: Zeta potential values of capsaicin emulsions containing lecithin as surfactant 

 

 

 

 

Table 1a  

Samples                                                         L* value              a* value                b* value 

C                                                                39.11±0.036a 47.88±0.017a        66.43±0.808a 

C-H                                                            44.43±0.032b      51.54±0.005b         76.61±0.056b 

A                                                                16.5±0.42c  32.38±0.3c        28.44±0.72c 

A-H                                                            23.75±0.26d 37.48±0.16d        40.96±0.45d 

W                                                               31.23±0.51e 44.01±0.39e        53.84±0.87e 

W-H                                                           33.18±0.35f 45.29±0.24f        57.21±0.61f 

 

 

 

Table 1b  

Samples                                                         L* value              a* value                b* value 

C                                                                  7.65±0.014a 26.54±0.018a       13.14±0.018a 

C-H                                                              4.96±0.023b        21.67±0.08b        8.42±0.05b 
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W                                                                 3.55±0.01c          16.15±0.05c        5.96±0.03c 

W-H                                                             0.53±0.03d   2.57±0.13d        0.67±0.05d 

 

 

 

 

Figure 1a 
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Figure 1b 

 

Figure 2a  
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Figure 2b  
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Figure 3a  

 

 

 

Figure 3b 
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Figure 4a  

 

 

Figure 4b 
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Figure 5a  

 

 

 

Figure 5b 
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23-)   BEESELF: COLONY MANAGEMENT AND SOLUTİON SYSTEM 

 

Mustafa KÖSOĞLU1,  Babacan UĞUZ2 

1Aegean Agricultural Research Institute, Menemen, 35560, Izmir, Turkey  

2Street 1549 No:34 İvedik OSB 06370,  Ankara, Turkey  

 Corresponding author: mustafakosoglu@gmail.com 

Beeself is a system developed for colony management, that allows the diagnose of the behavior,the evolution and the 
efficiency of the bees with mathematical modeling method.It works within the industry 4.0 systematic.Many 
parameters of the colony has been  turned into a mathematical grading system.Grading system has been built with a 
matris with the experience of many years.Beeself does image analysis,data collecting,analysis-charting,simultaneous 
observation,training and orientation in a single software system.System can raise up the efficiency while evaluating 
the colony data and can offer solutions on terms of negatory situations.Also it can recommend the suitiable breeds 
based on the collected data.Beeself offers saving time on colony management as well as efficient and qualified 
beekeeping.Further more, a serious data archive and a measurement method that can be referenced   on national and 
international fields will be created. 

Beeself system,has the ability to remote access to the hardware that can be mounted in or out of the 
hive(hygrometer,thermometer,precision scale,camera etc).Any hardware mounted in or out of the hive will act as a 
data collector unit and send data to the Beeself system regularly.Data sent by the inital hardware units will be analized 
and the system will organize reports.Hardware units,an electronic sensor,camera and a software are an additional 
system that  have been developed with Beeself.Beeself as a system can be used both by beekeepers and academics at 
the same time. 

Key words: Colony management, Beekeeping, Software 

Beeself:  Koloni Yönetimi ve Çözümleri Sistemi 

 

Beeself arıların davranışının, gelişiminin ve veriminin matematiksel modelleme yöntemiyle teşhis edilmesini sağlayan, 

koloni yönetimi için bir sistem yazılımıdır. Sistem, sanayi 4 sistematiği içerisinde çalışmaktadır. Koloni ile ilgili birçok 

parametre, yazılım içinde matematiksel olarak puanlama sistemine dönüştürülmüştür. Puanlama; uzun yılların 

deneyimi kullanılarak matrisle oluşturulmuştur. Beeself, görüntü işleme, data oluşturma, analiz ve grafikleme, 
raporlama işlemleri, eşzamanlı gözlem, eğitim ve yönlendirme gibi kalemlerin tümünü tek bir yazılım sistemi 

içerisinde yapılabilmektedir. Sistem kovan kayıt verilerini değerlendirerek koloni verimliliğini artırırken, olumsuz 

durumlarda neler yapabileceği konusunda önerilerde bulunmaktadır. Ayrıca sistem verileri değerlendirerek istenilen 

özellikteki en uygun damızlıkları önerebilmektedir. Verimli ve nitelikli arıcılık yanında, koloni yönetiminde önemli 

zaman tasarrufu da sağlayacaktır. Ayrıca, ulusal ve Uluslararası alanlarda referans gösterilebilecek bir ölçüm metodu 

ve ciddi bir veri arşivi de oluşturacaktır. 

Beeself sistemi, kovan içerisine veya dışına kurulacak donanım (Nem ölçer, Isı ölçer, hassas terazi, kamera vs) ile 

uzaktan bağlantı kurabilecek yetenektedir. Kovan içerisine veya dışına kurulacak donanım veri toplayıcı görevi 
görecek ve Beeself sistemine düzenli bilgiler gönderecektir. Bu bilgiler Beeself sistemi tarafından analiz edilecek ve 

sistem raporlar düzenleyecektir. Beeself ile birlikte geliştirilen bu donanım bir elektronik sensör, kamera ve yazılımdan 

oluşan ek bir sistemdir. Bu sistem hem arı yetiştiricisi tarafından hem de akademik çalışmalarda akademisyenler 

tarafından kullanılabilecek niteliktedir. 

Anahtar kelimeler; Koloni yönetimi, Arıcılık, Sistem yazılımı 

mailto:mustafakosoglu@gmail.com
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24-)  MEYVE VE SEBZELERDE PESTİSİT KALINTILARI 

 
İlknur KAPİZ1, Cafer TURGUT1, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi , 
 
Özet 

Yaş meyve ve sebzeler hayatımızda oldukça önemlidir. Dünyada ve Türkiye’de tüketim için yaş meyve sebze önemli 

bir yere sahiptir ve Türkiye için ihracatta en büyük sıkıntılardan biriside pestisit kalıntılarıdır. Türkiye’de diğer ülkelere 

oranla daha az pestisit kullanılmaktadır ancak ülkemizde heterojen bir dağılım olduğu bilinmektedir. Ürünlerimiz gıda 

kontrol laboratuvarlarımızda kontrol edilerek ihracata gönderiyor olsa da sebze ve meyvelerin en fazla yetiştirildiği 

alanlar yoğun pestisit kullanılan alanlardır. Ürünlerimizin üzerindeki pestisit kalıntıları insanların sağlığı için çok 

önemli sorun oluşturduğu gibi ülkemiz ihracatın da önemli engeller oluşturmaktadır. Rusya ile 2006 yılında başlayan 

ve halen devam eden yaş meyve ve sebze ihracatı problemleri ve AB’den zaman zaman geri döndürülen ürünlerimiz 

buna örnek gösterilebilir. Yapılan bazı çalışmalar, RASFF verileri ve EFSA raporları incelendiğinde meyve ve 

sebzelerde pestisit kalıntı probleminin olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu çalışmada da yaş meyve ve sebze 

üretimindeki pestisit kalıntı çalışmaları ve ihracat sorunları araştırılmıştır.   

Anahtar Kelime: Pestisit, Pestisit Kalıntıları, Sebze, Meyve, İhracat  

PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES 

Abstract 

Fresh fruits and vegetables are very important in our lives. fresh fruits and vegetables for consumption in the world 

and Turkey has an important place. One of the biggest problems in exports to Turkey are pesticide residues. Turkey 

compared to other countries use less pesticides, but our country is known to have a heterogeneous distribution. 

Although our products are checked and exported to our food control laboratories, the areas where most of the fruits 

and vegetables are grown are the areas where intensive pesticides are used. Pesticide residues on our products constitute 

a very important problem for the health of the people and our country's exports constitute important obstacles. 

Examples of the problems of the export of fresh fruit and vegetables, which started in Russia in 2006 and still continue, 

are examples of our products returned from the EU. When some studies, RASFF data and EFSA reports are examined, 

it is clearly seen that pesticide residue problem exists in fruits and vegetables. In this study, pesticide residue studies 

and export problems in fresh fruit and vegetable production were investigated. 

Keyword: Pesticides, Pesticide Residue, Vegetables, Fruits, Export 

Giriş 
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2014 yılı dünya üretim alanı toplam 1,9 milyar hektardır. Yaş sebze ve meyve üretim alanı da 120 milyon hektar ile 

dünya üretim alanının %6,3 ‘ ünü oluşturmaktadır. Bu üretim alanının 59 milyon hektarında yaş meyve, 61 milyon 

hektarında ise yaş sebze üretimi yapılmaktadır. Dünya yaş meyve ve sebze toplam üretim miktarı 2014 yılına göre 1,8 

milyar tondur. Bu üretimin 1,1 milyar tonu sebze ve 689 milyon tonu ise meyve üretimini 

oluşturmaktadır(Anonim,2017a). 2016 yılı Türkiye üretim alını toplam 23 bin 763 hektardır ve 2015 yılına göre ülke 

genelinde %0,9 oranında azalma yaşandığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirtilmiştir. Toplam üretim 

alanının %14’ünde meyve ve %3,4 de ise sebze üretimi gerçekleşmektedir. 2016 yılı toplam sebze ve meyve üretim 

miktarı ise 49 milyon 239 bin tondur. Bu üretimin 30 milyon 267 bin tonu sebze, 18 milyon 972 bin tonu ise meyve 

üretim miktarıdır. Bitkisel üretim ülkemizde 2015 yılına göre sebzelerde %2,4 oranında, meyvelerde genel olarak %6,8 

oranında artış olmuştur ve meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarında elmada %13,9, şeftalide %4,9, 

kirazda %12, kayısıda %7,4 oranında artış olduğu bildirilmektedir(Anonim,2017b). 

Türkiye’de yaş meyve ve sebze üretimimde olduğu gibi ihracatımızda büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de 2016 

yılında 1.071.114 tonluk taze sebze ve 811.286 tonluk taze meyve ihracatı gerçekleşmiştir. Taze sebze ihracatı bir 

önceki yıla göre miktar olarak %12 oranında artış göstermiştir ancak değer olarak %22 oranında bir azalış olduğu 

raporlarda bildirilmektedir. Genel olarak bakılacak olursa 2015 yılına göre 2016 yılında Rusya Federasyonu’na 

yaptığımız ihracat miktar olarak % 56, değer olarak ise %62 oranında dikkat çeken bir azalış 

göstermiştir(Anonim,2017c). Dünyada ve Türkiye’de tüketim için yaş meyve sebze önemli bir yere sahiptir. Türkiye 

için ihracatta en büyük sıkıntılardan biriside pestisit kalıntılarıdır.  

GELİŞME 

Pestisitler bitkiler için zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan 

madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır ve kullanımları sonucunda tarım ürünleri üzerinde veya içinde kalan, 

metabolitlerini ve dönüşüm ürünlerini içeren bir ya da birden fazla maddelere pestisit kalıntısı denir. Pestisitler ve 

pestisit kalıntısı insan sağlığı için tehlike oluştururlar ve bunun için pestisit kalıntılarının ülkelere göre değişen bitkisel 

ve hayvanlar üzerinde bulunmasına izin verilen yasal bir sınır değer vardır. Bu değere Maksimum Kalıntı Limiti 

(Maximum Residue Limit (MRL)) denir ve birimi mg/kg (ppm)’dır. İlaçlama yapıldıktan sonra üründeki kalıntı miktarı 

Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olan insan tüketimi için sorun teşkil etmeyen MRL değerine düşeceği süre ise bekleme 

süreleriyle belirlenmiştir. Bekleme süresi etkili madde ve ülkelere göre değişiklik gösterir. 

Pestisitler tarımsal ürünleri hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından koruyabilmek, kaliteli üretim sağlamak için 

kullanılan bir tarımsal mücadele yöntemidir ve 1940’lı yıllardan beri üretimi arttıran en önemli bileşendir (Tiryaki vd. 

2010). Bu nedenle dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya 2015 yılı pestisit kullanımı 2.752.758 

tondur ve birinci sırada 1.763.000 ton ile Çin Anakara bulmaktadır. Türkiye’de 2015 yılı pestisit kullanımı 39,026 
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tondur ve grafik 1’de de görüldüğü gibi son 10 yılda en yüksek kullanım 48 bin 715 ton ile 2007 yılında oluştur. 

(Anonim, 2017a) 

 

Grafik 1. Türkiye 2000-2015 Yılları Arası Pestisit Kullanımı 

‘’*FAO 2017’’ 

Türkiye’de diğer ülkelere oranla daha az pestisit kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde heterojen bir dağılım olduğu 

bilinmektedir ve diğer bölgelere göre en yoğun kullanım entansif tarım yapılan Akdeniz, Ege ve Marmara 

bölgesindedir (Delen vd. 2005). Bu veriler bildiği üzerine kalıntı kontrolü için ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığına ait Türkiye genelinde 41 tane gıda kontrol laboratuvarımız bulunmaktadır. Ayrıca büyük çoğunluğu 

İstanbul da olmak üzere 22 ilimizde dağılmış 85 adet özel gıda kontrol laboratuvarımız ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığından izini olan 10 adet kamu kurum ve kuruluşlarına ait gıda kontrol laboratuvarlarımız 

bulunmaktadır(Anonim 2017d).  

Ne kadar gıda kontrol laboratuvarlarımızda kontrol edilerek ürünlerimizi ihracata gönderiyor olsak da bu bölgelerimiz, 

beslenmemizde önemli yeri olan sebze ve meyvelerin en fazla yetiştirildiği alanlardır ve bu ürünlerimiz üzerindeki 

pestisit kalıntıları, insanların sağlığı için çok önemli sorun oluşturduğu gibi, ülkemiz ihracatın da önemli engeller 

oluşturmaktadır. Rusya ile 2006 yılında başlayan ve halen devam eden yaş meyve ve sebze ihracatı problemleri ve 

AB’den zaman zaman geri döndürülen ürünlerimiz buna örnek gösterilebilir(Durmuşoğlu vd. 2010). 

Durmuşoğlu ve Çelik (2001) yaptıkları çalışmada da değindikleri gibi ülkemizdeki pestisit kalıntılarıyla ilgili ilk 

çalışmalar 1959 yılında başlamıştır ve bunun nedeni Ankara Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Enstitüsü Kalıntı Analiz 

Laboratuvarının kurulmasıdır. Bu konudaki ilk eser ise Otacı ve Güvener (1959) tarafından yapılmış bir metot 

geliştirme çalışması olarak bilinmektedir. Bakırcı vd. (2014) 2010-2012 yılları arasında ege bölgesinden toplam 1423 

taze sebze ve meyve örneği toplanmış ve 186 pestisit için kalıntı analizi yapılmıştır. 754 numunede MRL altında, 48 

meyve ve 89 sebze örneğinde ise MRL üzerinde kalıntı tespit edilmiştir. Salatalık, limon ve üzüm örneklerinde 
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genellikle MRL değeri aşılmış; kayısı, havuç, kivi ve pırasada tüm pestisitlerin MRL altında kaldığı ve en çok saptanan 

pestisitlerin Acetamiprid, Chlorpyrifos ve Carbendazim olduğu bildirilmiştir. Zengin ve Karaca (2017) 2015-2016 

yılları arasında Uşak ilinin örtü altı üretim yapılan yerlerden 60 adet domates numunesi alınmış ve 249 pestisit için 

kalıntı testi yapılmıştır. Örneklerin %63’ de kalıntıya rastlanmamış ve %37 ise bulunan kalıntı oranlarının MRL 

değerini aşmadığı belirtilmiştir. Tespit edilen pestisitlerin içinde en sık karşılaşılanın %40 oranla Imidacloprid olduğu 

bildirilmiştir. Ay vd. (2007) Isparta ilinde 2006 hasat yılında depolardan 82 adet elma örneğin alınmış ve yoğun olarak 

kullanılan 5 ilaç kalıntısı incelenmiştir. 21 örnekte diazinon kalıntısı bulunmuş ve 19 örnekte MRL değerini aşmıştır, 

24 örnekte paration-methyl bulunmuş ve tümü MRL değerini aşmıştır, 14 örnekte methidathion bulunmuş ve 1 örnekte 

MRL değerini aşmıştır, 29 örnekte chlorpyrifos bulunmuş ve 24 örnekte MRL değerini aşmış, 53 örnekte 3,5,6-

trichloro-2-pyridinol (chlorpyrifos parçalanma ürünü TCP) bulunmuş ve 14 örnek MRL değeri üzerinde ve son olarak 

55 örnekte carbendazim bulunmuş ve 40 örneğin MRL değerini aştığı bildirilmiştir. 

Avrupa Birliği ülkelerine giren tüm ürünler RASFF sisteminde incelenmektedir. Peki, bu sistem nedir? Gıda güvenliği 

açısından ortaya çıkabilecek tüm tehlikelere karşı tüketiciyi korumak ve hızlı bilgi alışverişi sağlamak, gıda 

güvenliğine yönelik kontrol ve denetim mekanizmaları arasındaki bilgi akışını sağlamak üzere 1979 yılında 

oluşturulmuş bir sistemdir. RASSF sistemi içinde, AB üyesi 28 ülkenin ulusal gıda güvenliği otoriteleri, Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), ESA, Norveç, Lihtenştayn, İzlanda ve İsviçre yer almaktadır. 

RASFF üyelerinin her biri, RASFF bildirimlerini Avrupa Komisyonu’na göndermekle yükümlü olan belirlenmiş bir 

irtibat noktasına sahiptirler. Bu noktalar online bir sistem üzerinden bilgi paylaşımı sağlarlar ve üye ülkelerden birinde 

problem ortaya çıktığında bu sistemle bildirimde bulunmaktadırlar. RASFF,  gıda veya yemlerden kaynaklanan 

tehlikenin direkt veya endirekt şekilde halk sağlığına etkisini belirleyerek, bu bilgiyi ilk elden Avrupa Birliği 

Komisyonuna iletmektedir(Anonim, 2017e). Ayrıca RASFF‘ın ana portalından kendi ülkemizden giden ürünlerdeki 

sorunları görebilmemizde mümkündür. 2014, 2015 ve 2016 yıllarının ürün sorunları incelendiğinde en çok sıkıntı 

yaşadığımız beş ürünümüz sırasıyla biber, kuru kayısı, asma yaprağı, limon ve nar; en çok sıkıntı yaşadığımız 

pestisitlerimiz ise sırasıyla Formetanate, Chlorpyrifos, Kükürt, Acetamiprid, Clofentezine olmuştur(Anonim, 2017e). 

EFSA(Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi); Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Üye Ülkeler gibi Avrupa’da 

ki karar mercilerine, en güncel bilimsel bilgileri temel alan bağımsız yüksek kalitede bilimsel tavsiye ve değerlendirme 

sağlar. Gıda zincirlerindeki risklerin bilimsel olarak belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile Avrupa’da güvenilir gıdanın 

garanti edilmesine yardımcı olur(Anonim, 2017f). EFSA 2016 yılı raporuna göre 2014 yılında 82,649 örnek analiz 

edilmiştir. Test edilen örneklerin %53,6’sında kalıntıya rastlanılmamış, %43,4’ünde MRL değerini aşmayan ölçülebilir 

kalıntıya rastlanılmış ve %2,9’unda MRL değerini aşan kalıntıya rastlanılmıştır. 2013 yılı ile karşılaştırılırsa eğer; 2013 

yılında test edilen örneklerin %97,4 yasal sınırlar içinde ve olmayan kalıntıya, %2,6’sında ise MRL değerini aşan 

kalıntıya rastlanmıştır(EFSA 2016). EFSA 2017 raporuna göre AB’de 2015 yılında; 84,341 örnek analiz etmiştir. Test 

edilen örneklerin %53,3'ünde kalıntıya rastlanmamış, %43,9‘u MRL değerini aşmayan miktarda kalıntı ve %2,8’inde 

kalıntı miktarı MRL değerini aştığı bildirilmiştir(EFSA 2017). 
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Wu vd. (2017) 2010-2014 yılları arasında Çin’in Sincan bölgesinden 19,786 adet sebze örneği toplamış ve örneklerin 

%32 de kalıntıya rastlanmış, %4 ‘ünde MRL değerini aşan kalıntı bulunmuştur. En çok pestisit kirlenmesinin ocak, 

şubat ve mart ayları olduğu, en yüksek kalıntı ve bulundurma oranı kerevizde, en sık rastlanan pestisit Procymidone 

ve en yüksek konsantrasyon Cypermethrin olarak bulunduğu bildirilmiştir. Szpyrka vd. (2015) 2010-2012 yılları 

arasında Polonya’nın güneydoğusundan 1026 meyve ve sebze örneği analiz edilmiş ve %36,6’sın da pestisit kalıntısı 

bulunmuş, %1,8 i MRL limitini aşmıştır. %2,7 sinde ise tavsiye edilmeyen maddelerin tespit edildiği bildirilmiştir. 

Poulsen vd. (2017) Danimarka da 2004-2011 yılları arasında 17,309 örnek toplamış ve bu örneklerde 25 farklı meyve, 

sebze, tahıl ve işlenmiş gıdalar yer almıştır. Pestisit kalıntılarının diğer gruplara kıyasla meyve ve sebzelerde daha sık 

bulunduğu ve numunelerde ölçülebilir oranda 163 farklı madde bulunduğu bildirilmiştir. Örneklerin %2,6’sında MRL 

üstü kalıntıya rastlanmış ve %27 sinde birden fazla pestisit kalıntısı bulunduğu belirtilmiştir. Hjorth vd. (2011) 2007 

de sekiz Güney Amerika ülkesinden 46 farklı meyve ve sebze örneğinden toplam 724 örnek alınmış ve %19 da pestisit 

kalıntısına rastlanmamış, %72 sinde MRL değerinin altında kalıntıya rastlanmış ve %8,4’ünde MRL değerinin üstünde 

kalıntı tespit edildiği bildirilmiştir. Chen vd. (2011) Çin'in Xiamen kentinde toplanan meyve ve sebzelerde seçilen 

insektisitlerin (organik fosfor ve pyrethroid) ve fungisitlerin (triazolam ve chloronitriles) kalıntılarının Ekim 2006'dan 

Mart 2009'a kadar izlenmiş. Kalıntı bulunan 1135 numunenin (% 37,7) en sık pestisit kalıntısının bulunduğu ürünler 

lahana, baklagiller ve yaprak hardalı olarak bulunmuş ve lahanada % 17,2, baklagillerde % 18,9 ve yaprak hardalının 

% 17,2'sinin MRL değerini aştığı bildirilmiştir. En sık kalıntı rastlanan pestisitin Cypermethrin olduğu bildirilmiştir. 

Elde edilen veriler daha sonra bu pestisitlere maruz kalma ile ilişkili potansiyel sağlık risklerini tahmin etmek için 

kullanılmış ve en kritik tehlike indeksi baklagillerde bulunduğu bildirilmiştir. 

SONUÇ 

Gazetede ve haberlerde çıkan onca şeye rağmen aslında insanlar pestisitin ne anlama geldiğini bilmemektedirler ve 

Türkiye’de ise son 3 ay gibi bir sürede ne olduğunu öğrenmiştir. Çünkü Google 2017 arama sonuçları yayınlamış ve 

2017 yılında Türkiye de nedir sorusu en çok ‘’Pestisit Nedir?’’ olarak birinci sıraya yerleşmiştir. Nedeni de detaylı bir 

şekilde araştırıldığında bunun sadece bir dizide geçtiği ve halkımız tarafından merak edildiği görülebilmektedir. 

Bazen çiftçilerimiz verimi arttırdığı düşüncesiyle bile pestisit kullanabilmektedirler. Ayrıca ne kadar fazla dozda ilaç 

kullanırlarsa o kadar çok öldürdüğü düşüncesinde olabilmektedirler. Pestisitler tavsiye edilen doza veya bekleme 

süresine uyulmadığı durumlarda gıda maddelerinde fazla miktarda kalıntı bırakabilmektedirler. Bunun için önce 

çiftçimizin bilinçlenmesi sağlanmalı ve eğitilmelidirler. İlaç kullanımının gerekli olup olmadığı, hangi ilaçları 

kullandıkları, ne kadar doz kurallarına uydukları ve bekleme süresine ne kadar dikkat ettikleri gerekli kurumlar 

tarafından belirli bir aralıkta kontrol edilmelidir. Ve kullandıkların ilaçların kalıntılarının ne kadar zararlı olduğu 

çiftçilerimize anlatılmalı ve gerekirse cezai yaptırım uygulanarak engellenmeye çalışılmadır.  

RASFF verilerine göre AB ülkelerine yaptığımız ihracatta ülkemizin en çok sıkıntı yaşadığı sebzemizin biber olduğu 

ve azımsanmayacak kadar tırımızda da sıkıntı yaşamakta olduğumuz görülmektedir. Ayrıca ihracata gönderilen her 

ürünümüzün aslında ülkemizde gıda kontrol analizini yapılmakta ve kalıntı sıkıntısı olmadığı belirlenip o şekilde 
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gönderilmektedir. Ancak Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracattaki sıkıntılar RASFF verilerinde görülmektedir. 

Bu da analizlerin daha dikkatli ve her partiye yapılmasının gerekli olduğunu verilerle anlamamızı sağlamaktadır. 

Tüm her şey incelendiğinde ülkemiz için hem iç pazarda hem de dış pazarda güven oluşturmak adına; analizler iyi 

yapılmalı ve denetimden geçmeli, ilaçların bekleme süreleri ve MRL değerleri tekrar güncellenmelidir. Eğer 

çiftçilerimiz ihracat yapacaklarsa yapacakları ülkelere göre bilgilendirilmeli, hangi ilaçları kullanmamaları gerektiği, 

hangi doz kurallarına uymaları ve bekleme süresinin ne kadar değişeceği hakkında bilgilendirilmelidirler. 
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25-)  DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRELER VE TÜMÖR MİKROÇEVRESİ 

Ayfer Karlıtepe Mehtap Kılıç Eren 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. 

 

Özet 

Doğal öldürücü hücreler (Natural Killer: NK) birçok aktivatör ve inhibitör reseptörlere sahip olan CD3- CD56+ 

lenfositlerdir. NK hücrelerinin kanser tedavisine yönelik olarak otolog ve allojenik kullanımları söz konusudur. Bunun 

yanı sıra ticari olarak elde edilen NK hücreleri ve bazı kaynaklardan (kordon kanı ve kemik iliği hematopoietik kök 

hücreleri, embriyonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler (IPS)) farklılaştırılarak elde edilen NK hücreleri de 

kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Solid tümörlerde, tümör gelişimi sırasında ortaya çıkan mikroçevre, immün 

sistemin düzenlemesinde önemli bir role sahiptir. Tümör mikroçevresinde yer alan tümörle ilişkili fibroblastlar ve 

tümör kaynaklı anormal bağışıklık hücreleri (tolerojenik veya baskılayıcı makrofajlar, dendritik hücreler (DC'ler) ve 

T regülatör (Treg) hücreleri) NK hücrelerinin antitümör aktivitesini engelleme de önemli rol oynarlar. Bu nedenle NK 

temelli immünoterapi araştırmaları, tümör mikroçevresine rağmen NK hücrelerinin nasıl fonksiyonel kalabileceği 

üzerine odaklanmıştır.  

Abstract 

Natural Killer (NK) cells are CD3-CD56 + lymphocytes with many activators and inhibitory receptors. Autologous 

and allogenic NK cells are utilized for cancer treatment. In addition commercially available NK cells and differentiated 

NK cells derived from cord blood and bone marrow hematopoietic stem cells, embryonic and induced pluripotent stem 

cells (IPS)) are also used. In solid tumors, the tumor microenvironment that occurs during tumor development has an 

important role in the regulation of the immune system. The tumor microenvironment comprising tumor-associated 

fibroblasts and tumor-induced abnormal immune cells such as tologenogenic or repressive macrophages, dendritic 

cells (DCs), and T regulator (Treg) cells are involved in inhibting antitumor activity of NK cells. Therefore, NK-based 

immunotherapy studies have mainly focused to maintain functional NK cells despite the tumor microenvironment. 

 

Giriş 

NK hücreleri otolog ve allojenik kullanım potansiyaline sahip olan tümör hücrelerini hedefleyen önemli immün sistem 

hücreleridir. Tümör mikroçevresi; tümör hücrelerinin proliferasyonunu, metastazını ve invazyonunu teşvik etmekte ve 

tümör hücreleri mikroçevre sayesinde immün sistem hücrelerinden kaçabilmektedir. Bu derlemede tümör mikroçevresi 

elemanlarının NK hücrelerinin fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkileri anlatılmıştır. 

Doğal Öldürücü Hücreler 
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Doğal öldürücü (Natural Killer: NK) hücreler kemik iliğinde üretilen, lenfoid ve lenfoid olmayan dokulara yerleşen ve 

periferal kanda %5-15 oranında bulunan CD3- CD56+ olan lenfositlerdir (Cooper, Fehniger ve Caligiuri, 2001). 

NK hücreleri malign hücreleri tanımada etkili NKp46, NKp44, NKp30, NKG2AC/B/C/CD94,NKG2D/CD314, KIR-

2DS, KIR3DS, KIR-2DL, KIR-3DL olarak adlandırılan birçok aktivatör ve inhibitör reseptörlere sahiptirler. NK 

hücrelerinin inhibitör reseptörü (KIR) MHC sınıf I yüzey antijenine bağlanarak sağlıklı hücrelerin NK hücresi aracılı 

ölümünü engeller. Tümör hücrelerinde ise majör doku uyum kompleksi (major histocompatibility complex:MHC) sınıf 

I yüzey antijeninin ekspresyonunun azalması ya da kaybolması sonucunda NK hücreleri aktive olur ve malign hücreye 

saldırırlar (Anfossi vd; 2006). 

NK hücreleri tümör hücrelerinde, NK hücrelerinin salgıladığı perforin ve granzim B gibi sitotoksik proteinler 

aracılığıyla, Fas ve TNF-related apoptosis-inducing ligand (FAS ve TRAIL) gibi ölüm ligandlarının ekspresyonlarının 

artışı ile yada interlökin (IL) 2, IL12, IL15, IL18 gibi sitokinlerin aktivasyonu ile interferon γ (IFγ) üreterek apoptozun 

indüklenmesini sağlarlar (Vivier, Tomasello, Baratin, Walzer ve Ugolini, 2008). 

Kanser tedavisinde hastanın kendisinden elde edilen (otolog) NK hücreleri kullanılmaktadır. Fakat tümör hücreleri NK 

hücrelerinden kaçmak için MHC sınıf I yüzey antijenini eksprese etme yönünde bir adaptasyon geliştirdiklerinden 

dolayı otolog NK hücreleri kanser tedavisinde yetersiz kalmaktadır (Ishikawa vd; 2004). Sağlıklı donörlerden elde 

edilen (Allojenik) NK hücreleri de kanser tedavisinde kullanım potansiyaline sahip hücreleridir. Sağlıklı donorlerden 

alınan allojenik NK hücrelerinde bulunan KIR reseptörü ile alıcı hücrelerinin MHC sınıf I yüzey belirteci arasında bir 

yanlış eşleşme (mismatch) olur ve bu sayede tümör hücreleri allojenik NK hücrelerinden kaçamaz. Bu durum allojenik 

NK hücrelerinin kanser tedavisinde kullanım potansiyalini arttırmaktadır (Ruggeri vd; 2002). 

Ayrıca NK hücreleri periferel kan yanısıra kordon kanından da elde edilebilmekte, kordon kanı ve kemik iliği 

hematopoietik kök hücrelerinden, embriyonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler (IPS)’ den de diferansiye 

edilebilmektedir  (Cheng vd; 2011). Ticari olarak elde edilebilen NK hücre dizileri (NK-92, YT, NKL, HANK-1, 

KHYG-1, NK-YS ve NKG) allojenik NK hücre kaynağı olarak kanser immünolojisi araştırmalarında kullanılmaktadır 

(Childs ve Carlsten, 2011). 

Tümör Mikroçevresi 

Tümörlerin immün sistem hücrelerinden kaçma kabiliyeti yakın zamanda kanser hücrelerinin karakteristik özellikleri 

arasına dahil edilmiştir. Solid tümörlerde, tümör gelişimi sırasında ortaya çıkan mikroçevre, immün sistemin 

düzenlemesinde önemli bir role sahiptir (Meriem vd; 2015). Tümör mikroçevresi; tümör hücrelerinin, bağışıklık 

hücrelerinin, stromal hücrelerin ve hücre dışı matriksin, tümör hücrelerinin proliferasyonunu, metastazını ve 

invazyonunu sağlayan karmaşık bir ağdır (Vitale, Cantoni, Pietra, Mingari ve Moretta, 2014). 

Doğal öldürücü (NK) hücreler güçlü sitotoksik aktiviteye sahiptir, ancak NK hücrelerinin aktiviteleri tümör 

mikroçevresi tarafından baskılanır (Vesely, Kershaw, Schreiber ve Smyth, 2011). NK hücrelerinin antitümör 
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aktivitesini tümörle ilişkili fibroblastlar ve tümör kaynaklı anormal bağışıklık hücreleri (tolerojenik veya baskılayıcı 

makrofajlar, dendritik hücreler (DC'ler) ve Treg hücreleri) engeller (Vesely, Kershaw, Schreiber ve Smyth, 2011). 

 

 

Tümör İlişkili Makrofajlar ve NK Hücreleri 

Tümör ilişkili makrofajlar (TAM'lar), tümöral dokuda bol miktarda bulunurlar ve diğer miyeloid hücreler ile immün 

infiltrasyonun ana bileşenlerini oluştururlar (Bingle,  Brown ve Lewis, 2002). TAM’lar dolaşımdaki monositlerden 

köken alırlar ve kemotaktik faktörler tarafından (CCL2, vb.) indüklenerek T1 ve T2 makrofajlara polarize olurlar. 

(Biswas ve Mantovani, 2010). Tümör gelişiminin başlangıç aşamalarında, TAM'lar M1 makrofajlara doğru 

polarizasyona uğrar ve tümör hücrelerine karşı sitotoksik aktivite gösterirler (Biswas ve Mantovani, 2010). Bununla 

birlikte, tümör progresyonu sırasında TAM'lar M2 makrofaj benzeri bir fenotipe doğru polarizasyona uğrarlar ve M2 

makrofajlar CD206 gibi belirteçleri ifade ederler (Gabrilovich, Ostrand ve Bronte, 2012). M2 makrofaj oluşumu; 

tolerojenik dendritik hücreleri, T regulatör (Treg) hücreleri, Th2 hücreleri vb. birçok immün sistem hücrelerini tümör 

lehine çalışmaya teşvik eder (Mantovani, Sozzani, Locati, Allavena ve Sica, 2002). M2 polarize TAM'lar, hücre dışı 

matriksin yeniden şekillenmesinde rol oynayan IL-10, tümör büyüme faktörü β (tumor growth factor:TGF-β )ve 

proteolitik enzimler gibi immünbaskılayıcı faktörler salgılar (Quatromoni ve Eruslanov, 2012). Yapılan bir akciğer 

karsinomu modelin de, sürfaktan protein-A'nın (SP-A) ekspresyonunun arttırılması ile M1-TAM polarizasyonu 

sonucunda tümör büyümesinin azaldığı ve NK hücre aktivasyonunun arttığı bildirilmiştir (Cekic, Day, Sag ve Linden, 

2014). 

Tümör İlişkili Fibroblastlar ve NK Hücreleri 

Stromal hücreler arasında, genellikle kanserle ilişkili fibroblastlar (cancer assosiated fibroblast:CAF'lar) olarak 

adlandırılan modifiye / aktive edilmiş fibroblastların, tümör-stroma etkileşiminin karmaşık sürecinde önemli bir rol 

oynadığı düşünülmektedir (Franco, Shaw, Strand ve Hayward, 2010). CAF'lar, TGF-β-bağımlı olarak tümör 

mikroçevresinde fibroblastlar, mezenkimal kök hücreler, endotelyal ve epitelyal hücreler gibi diğer hücre tiplerinden 

farklılaşırlar (Madar, Goldstein ve Rotter, 2013). Tümör stromasında CAF'lar, hücre dışı matriks proteinleri (kolajen 

I, III, IV), matriks metalloproteinazlar (MMP’lar), proteoglikanlar (laminin, fibronektin), kemokinler (CXCL1, 

CXCL2, CXCL8, CXCL6, CXCL12/SDF1, CCL2, CCL5), vaskülarizasyon teşvik edici faktörler (PDGF ve VEGF) 

ve tümör hücrelerinin proliferasyonunu, invazivliğini ve hayatta kalmasını etkileyen diğer proteinler (TGF-β, EGF, 

HGF, ve FGF) gibi çeşitli faktörler üretirler (Shimoda, Mellody ve Orimo, 2010).  Sonuç olarak, CAF'lar tümör 

büyümesinde, anjiyogenezinde, doku invazyonu ve metastazında rol oynarlar (Valcz, Sipos, Tulassay, Molnar ve Yagi, 

2014). CAF'lar tarafından salınan TGF-β'nın NKG2D, NKp30 ve NKp44 dahil olmak üzere NK hücresi aktive edici 

reseptörlerin ekspresyonlarını azalttığı bilinmektedir (Flavell, Sanjabi, Wrzesinski ve Licona,2010). Yapılan 

çalışmalarda melanoma, hepatoselüler ve kolorektal karsinomadan türetilen CAF'ların, NK hücrelerinde NKG2D 
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ekspresyonunu prostaglandin E2 (PGE2) ve / veya indoleamin-2,3-dioksijenaz (IDO) salgılanması yoluyla 

azaltabildiği gösterilmiştir (Balsamo vd; 2010). Bunun yanı sıra NK hücreleri ile CAF'ların ko-kültürasyonu 

sonucunda NK hücrelerinden salınan perforin ve granzim B ekspresyonlarının da azaldığı bildirilmiştir (Li vd; 2013). 

Miyeloid Türevli Supresör Hücreler ve NK Hücreleri 

Miyeloid türevli baskılayıcı hücreler (Myeloid Derived Supressive Cells:MDSC), tümör kaynaklı immünosupresyonda 

yer alan miyeloid hücrelerdir (Gabrilovich ve Nagaraj, 2009). MDSC'ler olgunlaşmamış makrofajları, granülositleri 

ve DC'leri içerir (Liu vd; 2007). MDSC'ler IL-10 ve TGF-β gibi immünosüpresif faktörler salgılar (Li, Han, Guo, 

Zhang ve  Cao, 2009). Yapılan çalışmalarda NK hücre aktivitesi ile MDSC ekspansiyonu arasında negatif korelasyon 

olduğu bulunmuştur (Li, Han, Guo, Zhang ve  Cao, 2009). Bununla birlikte NK hücrelerinin MDSC aracılı 

inhibisyonunun TGF-β aracılı olduğu ve MDSC’in NK hücrelerinde Stat5 aktivitesini, perforin üretimini ve sinyal 

iletimini inhibe ettiği de bildirilmiştir (Liu vd; 2007). Ayrıca, hepatoselüler karsinomlu hastalardan alınan MDSC'ler 

ile ko kültüre edilen otolog NK hücrelerinin MDSC'ler tarafından inhibe edildiği bildirilmiştir (Hoechst vd; 2009). Bu 

inhibisyonun hücre temasına bağlı olarak NK hücreleri üzerindeki NKp30 reseptörünün bloke edilmesi sonucu 

meydana geldiği gösterilmiştir(Hoechst vd; 2009). 

Dendritik Hücreler ve NK Hücreleri 

Etkili bir antitümör immün yanıt için DC'ler tarafından verimli bir antijen sunumu gerekir (Whiteside, 2008). Fakat, 

tümör hücrelerinde TAF'lar ve TAM'lar tarafından salınan çeşitli faktörler DC’in immatür / tolerojenik bir fenotipe 

doğru farklılaşmasına yol açar (Zitvogel, Tesniere ve Kroemer, 2006). Tolerojenik DC'ler; TGF-β, IL-10 ve 

indoleamine 2,3 dioksijenaz (IDO) üretirler ve böylece immün hücreleri uyarma yetenekleri azalır (Zitvogel, Tesniere 

ve Kroemer, 2006). DC’ler tarafından salgılanan IL-6 ve IL-10 dendritik hücre aracılı NK hücre inhibisyonuna neden 

olur (Perez, 2011). Bazı çalışmalar da DC'lerin NK hücre fonksiyonunu arttırdığı bildirilmektedir. Yapılan bir 

çalışmada IL-15 ile uyarılan DC'lerin NK hücresinin aktivasyonunda etkili reseptörler olan NKp30 ve NKp46'nın 

ekspresyonlarını arttırdığı gösterilmiştir (Anguille, 2015).  

CD4+ CD25+ T Regülatör Hücreler ve NK Hücreleri 

T regülatör hücreler (Treg) immünosupresif fonksiyona sahiptir (Zou, 2006). Yapılan çalışmalarda, Treg hücrelerinin 

NK hücrelerinin sitolitik fonksiyonları üzerindeki inhibitör etkileri olduğu bildirilmiştir (Xu, 2014). Yapılan bir 

çalışmada DC'ler de IL-15Rα ekspresyonunun arttırılması ile Treg hücrelerde azalma görülürken NK hücre 

proliferasyonunda artış gözlenmiştir (Xu, 2014). Diğer bir çalımada gastrointestinal sarkomlu (GIST) hastalardan 

alınan Treg hücrelerinin TGF-β aracılı olarak NK hücrelerini inhibe ettiği gösterilmiştir (Ghiringhelli, M´enard, Martin 

ve Zitvogel, 2006). Imatinib ve DC türevli eksozomlarla tedaviyi takiben GIST veya melanomlu hastalarda Treg hücre 

sayısında azalma ve NK hücrelerinin aktivitesinde artış gözlenmiştir (Ghiringhelli, M´enard, Martin ve Zitvogel, 

2006). 
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Hipoksi ve NK Hücreleri 

Hipoksik tümör mikroçevresinin tümör metastazını ve invazyonunu arttırdığı ve tümöre karşı immün reaktiviteyi 

değiştirdiği bilinmektedir (Noman, 2011). Hipoksi ve NK hücre ilişkisine yönelik yapılan ilk çalışmada karaciğer 

tümör hücrelerinde hipoksik koşulların NK hücre sitotoksisitesini inhibe ettiği bildirilmiştir (Fink, Ebbesen, Koppelhus 

ve Zachar, 2003). Başka bir çalışmada hipoksinin MICA (NKG2D ligandı) ekspresyonunu azaltarak osteosarkom’da 

NK hücre aracılı sitotoksisiteye duyarlılığın azaldığı gösterilmiştir (Yamada, 2012). Tam tersi olarak, tümoral olmayan 

HK-2 hücrelerinde HIF-1α'nın aşırı ekspresyonunun, MICA ekspresyonunu indüklediği ve NK hücreleri tarafından 

IFNy salınımını arttırdığı görülmüştür (Luo, 2010).  

HIF-1α tarafından NK hücreleri hipoksik ortama uyum sağlar (Balsamo, 2013). Hipoksik şartlarda NK hücreleri, IL-

2 veya diğer aktive edici sitokinlere (IL-15, IL -12 ve IL-21) yanıt oluşturma ve NK-hücre reseptörlerinin (NKp46, 

NKp30, NKp44 ve NKG2D) ekspresyonunu arttırma yeteneklerini kaybederler (Balsamo, 2013). İntratümöral hipoksi 

Treg ve MDSC infiltrasyonunu arttırır, bunun yanısıra M2 polarizasyonunda da rol oynayarak NK hücrelerinin litik 

fonksiyonlarını negatif olarak düzenler (Noman, 2011). 

Sonuç 

Son yıllarda tümör mikroçevresinin NK hücre fonksiyonu üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar belirgin hale 

gelmiştir. Bu nedenle NK bazlı immünoterapi araştırmaları, tümör mikroçevresinin tüm baskılayıcı faktörlerine 

rağmen fonksiyonel NK hücrelerinin tümör alanında verimli bir şekilde nasıl etki gösterebileceği üzerine 

odaklanmıştır.  
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26-) PESTİSİTLERİN TOPRAK KİRLİLİĞİ VE GİDERİLME YÖNTEMLERİ 

Zeliha ŞİMŞEK1, Cafer TURGUT1, 
 
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 09100 Aydın 
 

ÖZET 

Pestisitler tarımda yoğun olarak kullanılmaktadır. Uygulandıktan  sonra hedef organizmanın dışında toprağa, suya ve 

havaya karışmaktadır. Pestistlerin en önemli kirletici olduğu alanlar topraklardır ve toprakların temizlenmesinde 

kullanılan en önemli yöntemler ise fitoremediasyon ve biyoremediasyon olarak kullanılmaktadır fakat bir pestisitin 

giderilmesi için yeterli yöntemler bulunmamaktadır.   

 

GİRİŞ 

Pestisitler; bitkilere zarar veren hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlar gibi organizmaları öldüren kimyasal 

bileşiklerdir. Yabancı kaynaklı bir kelime olup pest=zararlı, cide=öldürücü anlamında bir birleşik kelimedir (Öncüer 

ve Durmuşoğlu, 2008).  

Artan dünya nüfusunun besin ihtiyacının karşılanmasında, tarım ürünlerinin zararlı organizmalardan korunması 

amacıyla son yıllarda tarımsal üretimde bilinçsiz şekilde pestisit uygulamaları bir hayli artmıştır. Bilinçsiz şekilde 

kullanılan pestisitlerin gıdalarda, toprak, su ve havada kendisi ya da dönüşüm ürünleri doğada yüksek kalıntı bırakma 

potansiyeline sahiptir hem de bizlere zararlı olmaktadır (Delen vd., 2015). 

Uygulanan pestisitlerin büyük bir yüzdesi, hiçbir zaman hedef organizmalarına ulaşmamaktadır. Kullanılan 

herbisitlerin %95’inin, insektisitlerin ise %98’inin hedef canlıyı bulmayıp başka yerlere saptığı tespit edilmiştir 

(Miller, 2004). İdeal pestisit yalnızca hedef organizmayı etkileyen, kalıcı olmayan ve çevreye etkisi zararlı olmayan 

kimyasal madde olarak tanımlanabilir (Conway ve Pretty ,1991). 

Pestisitler 1940’lı yıllardan beri üretimi arttıran en önemli bileşen olup, kullanımının kolay olması, kısa sürede etki 

göstermesi ve ekonomik olması gibi nedenlerle, pestisit kullanımı en çok tercih edilen yöntemdir (Tiryaki vd. 2010). 

Bu nedenle dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya 2015 yılı pestisit kullanımı 2.752.758 tondur 

ve birinci sırada 1.763.000 ton ile Çin Anakara bulunmaktadır. Türkiye’de diğer ülkelere oranla daha az pestisit 

kullanılmaktadır ve Türkiye’de 2015 yılı pestisit kullanımı 39,026 tondur (Anonim, 2018). 

 

GELİŞME 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

230 
 

Pestisitler uygulandıktan sonra en fazla toprağa ulaşmakta ve birikmektedir. Pestisitlerin uygulamadan sonra topraktaki 

akıbetleri ve taşınma yolları çeşitli şekillerde gerçekleşmektedir. Yüzey akışı ile eğilimli bölgelerdeki suyun hareketi 

ile taşınabilirler ve su içinde çözünürler, toprak katı maddelerine tutunarak rüzgâr erozyonu ile hedef bölgeden 

uzaklaşabilirler. Pestisitler rüzgârla hiç ilaçlama yapılmayan alanlara taşınabilmektedir. Buhar fazına geçerek toprak 

içinde veya toprak dışına hareket edebilir ve uygulanan yüzeyden hava akımı ile uzaklaşabilmekte ve toprak 

yüzeyinden sızarak toprak derinliklerine doğru hareket edebilmektedirler, toprak çözeltisinde çözünen pestisitler su ile 

aşağı doğru hareket ettiklerinde topraktaki organik madde veya kil tarafından adsorbe edilirler ve mikroorganizmalar 

tarafından biyolojik parçalanmaya uğramaktadırlar, buharlaşmanın fazla olduğu dönemlerde pestisitler desorbe 

olmakta, kapillar su ile toprak yüzeyine tekrar dönerek, tarımsal alanlara düşen yağmur sularıyla yeraltında süzülerek 

veya yüzeyde kalarak yüzeysel sulara kadar ulaşıp suların kirlenmesine neden olmakta ve tarım alanlarına uygulanan 

ilaçların yağmur suları ile toprak alt sularına veya ırmaklara karışması yoluyla da pestisitler bitki ve böceklere 

ulaşmaktadırlar (Tunçbilek vd., 1998). 

Pakistan'ın Pencap eyaletinin topraklarında organoklorlu pestisitlerin (OCP) dağılımı hakkındaki verileri sunmaktadır. 

DDT'ler (diklorodifeniltrikloroetan), HCHs (hekzaklorosiklohekzan) ve klordan toprak örneklerinde bulunan baskın 

OCP'lerdir. DDTs, HCHs ve chlordane'nin ortalama konsantrasyonları toprakta 40, 7.8 ve 3.8  ng/gdır (Syed vd., 2012). 

La Rioja bölgesinden (İspanya) bağ topraklarında gerçekleştirilmiştir. Sonuçta en yüksek konsantrasyonlar fungisitler; 

metalaxyl (11.5  μg /kg  ) ve triadimenol (26.1  μg /kg) herbisitler; fluometuron (174.6  μg /kg ) ve terbuthylazine 

(403.3  μg /kg ) ve insektisit; metoksifenozid (4.61  μg /kg ) toprakta olduğunu ve  yoğun olarak bulunduklarını tespit 

etmişlerdir (Juan vd., 2012). Söke ovası topraklarında DDT kontaminasyonunun kapsamını ve kaynağını 

araştırmışlardır. 0–30 cm derinlikteki topraklarda pD-DDT ve p, p′-DDE % 16,2 ve % 17,6 oranında tespit edilmiştir. 

30-60 cm olarak  p, p'-DDT  (% 14.9), o,p'-DDE (% 8.1) ve  p, p'-DDE (% 2.7), toprak numunelerinde bulunmuştur. p, 

p ', -DDT , örnekleme alanlarının % 9,5'i ile en yaygın olanıydı .60-90 cm derinlikte DDT'nin baskın kaynağı, DDT'nin 

tarihi kullanımından kaynaklandığını tespit etmişlerdir (Turgut vd., 2013). İspanya Túria Nehri Havzasından alınan 

toprak, tortu ve çamur numunelerindeki pestisitleri belirlemek için gerçekleştirilmiş bir çalışmada. Chlorpyrifos 

(65.3  ng /g) en sık ve daha yüksek konsantrasyonlarda tespit edilmiştir. Ayrıca bazı örneklerde Thiabendazole, 

imazalil, diazinon, pyriproxyfen, hexythiazox, carbofuran, isoproturon, terbuthylazine ve terbumeton pestisitleri de 

tespit edilmiştir (Masia vd., 2014). Akdeniz Bölgesi'ndeki Çukurova Havzası tarımsal topraklarda organik klorlu 

pestisitlerin (OCP) kalıntı düzeylerini belirlemeyi amaçlanmıştır. Çoğu toprak örneği, iki OCP metabolitinin biriyle 

veya her ikisiyle kontamine olmuş; 4,4'-diklorodifenildikloroetil (4,4'-DDE) ve endosülfan sülfat. Genellikle, 

bahçecilik ve mısır ekili topraklar sadece 4,4-DDE içerirken, sera topraklarının ise  her iki pestisitleri de biriktirdiği 

bildirilmiştir (Akça vd., 2016). 

Pestisitlerin giderilmesinde en iyi yöntemlerden bir taneside  fitoremediasyondur.  Latince bitki anlamına gelen 

“phyto” ve iyileştirme anlamına gelen “remediation” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş ve dilimize bitkisel 
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iyileştirme, bitkilerle arıtım, yeşil ıslah, bitkisel arıtım veya olarak çevrilmiştir. Bitkilerin 1980’lerde arıtım için uygun 

bulunmasıyla 1990’dan bu yana yaklaşık 200 alanda uygulanmış bir yöntemdir (Çoban vd, 2010). 

Fitoremediasyon yönteminde çevresel kirleticileri absorbe edebilen, dokularında yüksek oranda biriktirebilen ve 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler aracılığıyla zararsız hale getirebilen bitkiler tercih edilir (Terzi ve Yıldız, 2011). 

Fitoremediasyon yöntemi ile arıtılabilen kirletici grupları arasında ağır metaller, klorlu çözücüler, petrollü 

hidrokarbonlar, poliklorlu bifeniller, radyoaktif maddeler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, klorlu pestisitler, 

organofosforlu pestisitler, patlayıcılar, nutrientler ve yüzey aktif maddeler yer almaktadır (Memişoğlu, 2008).  

Brezilya’ da Kirlenmiş Toprakların Organik Klorlu Pestisitlerle Fitoremediasyonu için Ricinus communis L.'nin 

değerlendirilmesi sonucnda Ricinus communis, 66 gün sonra heksaklorocyclohexane (HCH), DDT, heptaklor, Aldrin 

gibi kirleticileri ortamdan  % 25 ila % 70 oranında kaldırmıştır. Ricinus communis, bu gibi bileşiklerin uzaklaştırılması 

için kullanılabilir olduğunu bildirmişlerdir (Rissato vd., 2015). 

 

Pestisitlerin giderilmesinde diğer bir yöntem ise biyoremediasyon olarak bilinmektedir ve b yöntem tehlikeli 

maddeleri, zararsız veya daha az zararlı maddelere dönüştürmek için mikroorganizmaların kullanıldığı arıtım 

yöntemleri olarak kullanılmaktadır. (Scragg, 1999). Biyoremediasyon için çevrenin optimizasyonunda; sıcaklık, 

nutrientler (başta azot ve fosfor), elektron alıcılar (oksijen, nitrat, sülfat) ve pH gibi çevresel faktörler düzenlenmelidir. 

Çevresel koşullar kontrol edilmelidir veya mikroorganizmaların metabolik aktivitelerini ve büyümelerini optimize 

etmek için şartlar değiştirilmelidir. (Baker ve Herson 1994). 

Yerinde (in-situ) bertaraf teknolojileri: Kirliliğin olduğu bölgeye besin (nutrient) aktarımı yapılarak, toprağın 

mikroorganizma kompozisyonuna göre, hali hazırda toprakta bulunan mikroorganizmalar etkin duruma geçirilir. 

Yöntem kirletici konsantrasyonlarının düşük olması durumunda kullanılır. Yerinde yapılmayan (ex-situ) bertaraf 

teknolojileri: Toprak kazılarak yerinden alınır ve kirletici parçalama yeteneğine sahip yeni mikroorganizmalar ilave 

edilir. Çevresel koşullar kontrol edilir veya mikroorganizmaların metabolik aktivitelerini ve büyümelerini optimize 

etmek için koşullar değiştirilir (Dindar vd., 2010). 

 

Çinde Brevibacterium aureum bakterisi kulanılarak Cyfluthrin’in bozunma özellikleri araştırılmıştır. Sonuçta 

50  mg /L 5 gün içinde % 88.6 oranında bozunmaya uğrattığı tespit edilmiştir (Chen vd., 2013).  Lysinibacillus 

sphaericus bakterisi kulanılarak Cyfluthrin ’ in bozunma özellikleri araştırılmıştır ve 50  mg /L yi 5 gün içinde % 80.4 

oranında  degrade ettiği elde edilmiştir (Hu vd., 2014). Stenotrophomonas maltophilia bakterisi’ni kullanarak 100 mg 

/ L α-cypermethrin’in bozunma özellikleri araştırılmıştır. Sonuçta Stenotrophomonas maltophilia’nın α-cypermethrini 

10 günde % 69,9 oranında yok ettiği elde etmişlerdir (Gür vd., 2014). Çin’de 8 organik fosforlu pestisitlerin 

biyoremediasyonu amacıyla Stenotrophomonas acidaminiphila bakterisi kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bakteri 24 

saatte ;Methyl parathion %100; Methyl paraoxon, Diazinon ve Phoxim, Parathion %95; Chlorpyrifos %63; Profenofos 
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%38; Triazophos %34 ü‘nü bozmuştur. Sonuçta bakterinin sekiz organofosforlu pestisiti (OP) bozmada ve toprağı 

iyileştirmede olumlu sonuç verdiğini elde etmişlerdir (Deng vd., 2015). Çin’de kirlenmiş topraklardaki Tebuconazole’ 

ün  Serratia marcescens bakterisi kulanılarak bozunma özellikleri araştırılmıştır.  Tebuconazole 30 gün içinde % 96.46 

oranında bozulurken, kontrol toprağı sadece % 70.42'lik bir bozulma oranı elde etmiştir. Sonuçlar, kirlenmiş toprakta, 

Tebuconazole'nin bozunma hızını Serratia marcescens ‘in önemli ölçüde arttırdığını  göstermektedir (Wang vd., 

2018). 

 

SONUÇ 

Artan nüfusunun gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kimyasal maddeler tarımsal üretimde yoğun şekilde 

kullanılmaktadır. Bu uygulamalar hem topraklara hem de doğadaki canlılar için tehtit oluşturmaya başlamıştır. Toprak 

kirliliği son zamanlarda doğayı tehdit eden en önemli unsurlardan birisidir ayrıca yapılan bilinçsiz ve yoğun 

uygulamalar sonucu doğanın ekolojik dengesi bozulmaktadır. Bozulan doğal dengeyi tekrar kurabilmek ve toprakların 

temizliği için var olan arıtma sistemleri yetersiz geldiği için ileri arıtım yöntemleri geliştirilmiştir. 

 

Başarılı bir toprak kirliliği kontrolü için öncelikle kirlenmiş alanların belirlenmesi, kayıt altına alınması, incelenmesi 

ve sınıflandırılması gerekmektedir. Toprakların iyileştirilmesinde uygulanan metotlar ve teknikler konusunda bir 

program oluşturulmalıdır. Toprak kirliliğinin tespiti, giderimi ve yaptırımlarına ilişkin çalışmaların artırılması büyük 

önem taşımaktadır. Evrensel bir problem halini alan toprak kirliliği için en iyi çözüm kuşkusuz toprak kirliliğini önleme 

çalışmalarıdır. 
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Abstract 

Bolu, with a population of 281.000, located on the Western Black Sea region of Turkey. Although particulate matter 

and gaseous phase pollutants releasing from broiler houses have been thought to be one of the significant environmental 

issues threating public health, there is no study till yet on this issue. The main objective of this study is to determine 

the microbiological composition of PM10 samples collected at a station located in Bolu city center. The sampling site 

was located in the garden of General Directorate of State Meteorological Services (40.7330°N, 31.6017°E) and PM10 

samples was collected on 20.3 cm x 25.4 cm size quartz filters with a Tisch Environmental Inc. high volume PM 

sampler (U.S.EPA Federal Reference Number REPS-0202-141). The sampling campaign was started in July 2017 and 

completed in February 2018. 24-hour long samples was collected during sampling campaign. Upon completion of the 

sampling, the mass concentration of PM10 samples was determined. One part of the samples was shipped to Weizmann 

Institute of Science (Rehovot, Israel), where samples was analyzed in terms of bio-aerosols by means of real time 

Quantitative PCR (q-PCR). The primary results indicated that Cyanobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, 

Bacteroidetes, Actinobacteria and Ice Nucleating bacteria were the main bacteria present in the ambient air of Bolu 

city center. Moreover, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum, Aspergillus and 

Paecilomyces varioti were the most dominant fungi species. To our best knowledge, this study is the first one for 

Turkey that use q-PCR for the characterization of bio-aerosols in ambient air.  

Keywords: PM10, Bio-aerosols, q-PCR, Bolu
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Özet 

Bolu, Batı Karadeniz bölgesinde bulunan ve yaklaşık olarak nüfusu 281.000 olan bir ildir. Tavuk çiftliklerinden dış 

ortama salınan patrikül madde ve gaz fazlı kirleticilerden kaynaklanan hava kirliliği ise şehirde yaşayan halkın sağlığını 

tehdit eden en önemli çevre sorunlarından birisi olarak düşünülmesine rağmen bölgede şimdiye kadar bu konu üzerinde 

herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın ana amacı Bolu il merkezinde trafiğin ve şehirleşmenin yoğun 

olduğu bir alana konuşlandırılan istasyonda toplanan PM örneklerinin mikrobiyolojik kompozisyonunun 

belirlenmesidir. Bolu il merkezinde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bahçesinde kurulan istasyonda (40.7330°N, 

31.6017°E) PM10 örnekleri Tisch Environmental Inc. (U.S.EPA Federal Reference Number REPS-0202-141) marka 

yüksek hacimli örnekleyici kullanılarak 20.3 cm x 25.4 cm büyüklüğünde kuvars filtreler üzerinde toplanmıştır. 

Örnekleme çalışması Temmuz 2017 tarihinde başlamış Şubat 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Örnekleme cihazı 24 

saat çalıştırılarak günlük PM10 örnekleri toplanmıştır. Örnekleme tamamlandıktan sonra PM örneklerinin kütle 

konsantrasyonları belirlenmiş ve örneklerin bir parçası biyo-aerosol karakterizasyonunun yapılması için Weizmann 

Bilim Enstitüsü’ne (Rehovot, İsrail) gönderilmiştir. Örnekler gerçek zamanlı kantitatif PCR (q-PCR) kullanılarak 

analiz edilmişir. Cyanobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria ve Ice Nucleating bacteria 

örneklerde en yaygın olarak belirlenen bakteri türleri olarak bulunmuştur. Bunun yanında, Alternaria alternata, 

Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum, Aspergillus ve Paecilomyces varioti örneklerde baskın olan fungi 

türleridir. Bu çalışma, bilgimiz dahilinde q-PCR ile dış ortam havasında biyo-aerosollerin belirlendiği ilk çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: PM10, Biyo-aerosol, q-PCR, Bolu 
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Introduction 

Atmosphere is one of the environment hosting microorganisms, which include bacteria, fungi and viruses. These 

biogenic aerosols (also so-called bio-aerosols) enter to the atmosphere from oceans, soil, wastewater treatment 

plants, domestic farms, agricultural factories, waste landfills, animal manure and respiratory tracts. The exposure 

to UV by sunlight and air circulation are the main factors determining their lifetime in the atmosphere. 

Nevertheless, while most of the atmospheric microorganisms are harmless to the human, some of them can cause 

or enhance diseases observed in humans such as pneumonia and allergies (Lee et al., 2010).  

 

Bio-aerosols consist of the submicron (less than 0.02 µm) (viruses, endotoxin, and mycotoxin) to multi-micron 

(0.2-50 µm) (bacteria, fungi, parasites and algae) biological particulate matter suspended in air. Biological 

particulate matter in air can be either live and dead intact microbes, which comprise endotoxin, mycotoxins, parts 

of the insects, pollen, grains and some microbial proteins (Cox and Wathes, 1995). Bio-aerosols present in the air 

either as liquid droplets or as dry materials and can be transported in the air individually, as clusters or bundles of 

organic material by the air currents (Jones and Harrison, 2004). Several physico-chemical factors determine their 

types and levels, which can vary in time and space.  

 

It is crucial to make research on airborne microorganisms in many respects such as ecology and public health. In 

contrast to this, the number of studies on airborne microorganisms is very limited, especially in the outdoor 

environments. It has been revealed in the literature that microbes were transported over long distances across the 

Atlantic by desert dust storms and affect the reef ecosystem in the Caribbean basin (Shinn et al., 2000). In addition, 

Bauer et al. (2002) stated that microorganisms are able to colonize in remote environments by means of bacterial 

fluxes. Moreover, it has been shown by the number of researchers that molecular techniques used for the analysis 

of airborne microorganisms are highly sensitive and time saving as compared to conventional microbial analytical 

methods, for instance, cultivation and microscopy. Moreover, it is also documented that that higher diversity of 

airborne microorganisms is detected than conventional methods by the molecular techniques (Lee et al., 2010).  

 

According to data provided by Turkish Statistical Institute (2013), Bolu itself is providing the 33 % of country’s 

white meat demand. Consequently, there are many broiler houses across the city with varying capacities. Though 

it is expected that huge amount of bio-aerosols released to the ambient air of Bolu, there is no study until yet to 

focus on this issue. The main objective of this study is to characterize the bio-aerosols in collected PM10 samples 

by means of a molecular technique so-called real time quantitative Polymerase Chain Reaction (q-PCR). To our 

best knowledge, this is the first study reporting the bio-aerosol levels in Bolu.   

Materials and Methods 

Sampling 
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Daily PM10 samples were collected on quartz filters using Tisch Environmental Inc. (U.S.EPA Federal Reference 

Number REPS-0202-141) model high volume sampler at a ground site located in the garden of General Directorate 

of State Meteorological Services (40.7330°N, 31.6017°E). The sampling site was depicted in Figure 1. More detail 

information about the sampling site was provided in Öztürk and Keleş (2016). Sampling campaign was started in 

July 2017 and completed in February 2018. Before and after sampling, samples were conditioned at constant 

temperature and relative humidity. Filter samples were wrapped in aluminum foil and kept in -18 ºC before and 

after sampling. The mass concentration of the samples were determined with 0.01 mg sensitivity microbalance 

(AND GH 202, Germany).  

 

 

Figure 1. Location of the sampling site1 

 

Real Time Quantitative Polymerase Chain Reaction (q-PCR) Analysis 

 

The collected PM10 samples were shipped to Weizmann Institute of Science (Rehovot, Israel) for microbial 

characterization, which was conducted by using real time quantitative polymerase chain reaction (q-PCR). Real 

time q-PCR analysis is based on the principle of direct detection of DNA extracted from fungi and bacteria. Details 

of the analysis were provided elsewhere (Lang-Yona et al., 2011).  

 

Results and Discussions 

 

                                                           
1 Öztürk and Keleş (2016)) 
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The temporal variation of fungi and bacteria species determined in this study were depicted in Figure 2 and Figure 

3, respectively. The main fungi species determined in the study were Alternaria alternata, Cladosporium 

cladosporioides, Epicoccum nigrum, Aspergillus and Paecilomyces varioti. Cyanobacteria, Proteobacteria, 

Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria and Ice Nucleating bacteria belong to bacteria found in the collected 

PM10 samples. It is clear from Figure 2 and 3 that both fungi and bacteria species reached to their maximum levels 

on 4th July (2017). In addition, both fungi and bacteria species decreased to their minimum concentrations at the 

same time on 17th of July 2017.  

 

Figure 2. Temporal variation of fungi species during the study 
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Figure 3. Temporal variation of bacteria species during the study 

Five-day backward HYSPLIT (https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php) back trajectories were run for the 

sampling station on these days in order to see the transport pathways of air masses that reached to the station. The 

corresponding back trajectories were shown in Figure 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. 5-day long backtrajectories corresponding to (a) 4th and (b) 17th of July, 2017 

 

It is clear from Figure 4 that the backtrajectory reaching to sampling station on 4 th of July was a fast moving 

trajectory and spent its most of the time on the northern European countries. In contrast to this, the trajectory 

arrived to the sampling station on 17th of July was a slow moving one and originated from eastwards of Turkey.  

Conclusions 

For the first time, bio-aerosols associated with particulate matter (PM) samples were characterized for Bolu 

atmosphere in this study. Several fungi and bacteria species were determined. The main fungi species determined 

in the study were Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum, Aspergillus and 

Paecilomyces varioti. Cyanobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria and Ice Nucleating 

bacteria belong to bacteria found in the collected PM10 samples. Temporal variation of the species showed high 

variability. The performed backtrajectory analyses showed that different air masses reaching to sampling site 

resulted in the enhancement and dilution of the airborne microorganism concentrations observed in the city. This 

study was performed for a short period of time. Consequently, long term and more complementary study is required 

(a) (b) 

https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php
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in order to better understand the sources and relations of bio-aerosols with the other air quality parameters such as 

ozone, inorganic and organic component of PM10. 
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28-) REKREASYONEL OLANAKLARA YÖNELİK KULLANICI 
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Özet 

Amaç: Rekreasyon en genel tanımıyla, insanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü geri kazanmak için isteyerek 

yaptıkları aktivitelerdir. Rekreasyonel aktiviteler bireylerin serbest zamanlarında sosyalleşmelerine, çevreleri ile 

olumlu ilişkiler kurmalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Araştırmanın amacı, Aydın kenti ve 

yakın çevresinde mevcut rekreasyonel faaliyetleri belirlemek, kentlilerin beklentilerini ölçmek ve olası 

rekreasyonel faaliyetler için öneriler sunmaktır. 

Bulgular: Araştırma kapsamında, yaygın olarak tercih edilen rekreasyonel aktiviteler belirlenmiş ve 

tanımlanmıştır. Aydın kentinin nüfusu ve sosyal yapısı göz önünde bulundurularak kentlilerin rekreasyonel 

aktivitelere yönelik beklentilerini ölçmek amacıyla anket çalışması yürütülmüştür. Anket çalışması ve arazi 

gözlemlerinden elde edilen veriler yardımıyla mevcut aktivitelerin yeterliliği ve olası aktivitelere yönelik 

beklentiler değerlendirilmiştir.  

Sonuç: Araştırma sonucunda, Aydın kenti ve yakın çevresinde mevcut rekreasyonel aktivite türleri belirlenmiş, 

ancak bu alanların, bireylerin gereksinimlerini yeterince karşılamadığı görülmüştür. Yapılan anket sonucunda 

kentlilerin farklı rekreasyonel aktivite gereksinimlerine yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, rekreasyonel aktivite, kullanıcı beklentileri, Aydın, Türkiye 

 

INVESTIGATION OF THE USER EXPECTATIONS FOR RECREATIONAL OPPORTUNITIES, 
EXAMPLE OF THE CITY OF AYDIN 

Bülent DENİZ1, Çiğdem KILIÇASLAN1, Fulya KOŞAN1 

1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Landscape Architecture Department, 
09100 Aydın, TURKEY. 

E-mail: bdeniz@adu.edu.tr, Phone: +90 5338133221, Fax: +90 2567727233 
 

 

Abstract 

Aim: Recreation is, mostly defined as the activities that people intentionally do to regain their physical and 

spiritual integrity. Recreational activities enable individuals to socialize in their free time, establish positive 

relationships with their surroundings and improve themselves. The aim of the research is to determine the current 
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recreational activities in the City of Aydın and its vicinity, to measure the expectations of the residents and to offer 

suggestions for possible recreational activities. 

Results: Within the scope of the research, widely preferred recreational activities have been identified. 

Considering the population and social structure of the City of Aydın, a survey was conducted in order to measure 

the expectations of the people for recreational activities. The data from the survey study and field observations 

were used to assess the adequacy of existing activities and the expectations for possible activities. 

Conclusion: As a result of the research, existing recreational activity types in the City of Aydın and its vicinity 

has been determined, yet these areas have not seemed to adequately meet the requirements of the individuals. As 

a result of the survey, suggestions were made in order to meet the expectations of the users about recreational 

activities. 

 

Keywords: Recreation, recreational activity, user expectations, Aydın, Turkey 

 

Giriş 

Rekreasyon; insanların bozulan fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü, dilediği aktiviteleri yaparak geri kazanmaları 

olarak tanımlanabilir (Özkan, 1983).Bu aktiviteler katılanların gönüllü olarak seçtiği ve serbest zamanını 

değerlendirdiği etkinlikleri kapsar (Serarslan ve Bakır, 1988). Dünyada nüfus ve şehirleşme arttıkça insanların 

açık hava ve doğa ile olan bağlantıları da azalmakta ve bozulan ya da gerileyen ruhsal ve bedensel sağlıklarını geri 

kazanmak için kısa ya da uzun süreli açık hava aktivitelerine bir başka deyişle rekreasyonel aktivitelere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu durum endüstrileşmiş ve kentleşmiş alanlarda yaşayanlar için daha da önemli bir ihtiyaç olarak 

öne çıkmaktadır (Bell, 2008). Nitekim ekonomik gelişmişlik seviyesi de rekreasyon ihtiyacı ve rekreasyonun 

niteliği üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Avcılık, doğa yürüyüşü ve tırmanış buna verilecek güzel örneklerdir. 

Bu faaliyetler ekonominin gelişmediği toplumlarda ya da eski zamanlarda hayatta kalmak için yapılan zorunlu 

faaliyetlerken günümüzde gelişmiş ekonomilerin olduğu toplumlarda ise tamamen bir rekreatif faaliyet olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Rekreasyonel faaliyetler; aktif ya da pasif, grup ya da bireysel olarak; spor, kültürel etkinlikler, doğayı 

deneyimlemek, gezi, eğlence, zevk veren olay ve resmi olmayan eğitime katılmayı kapsayabilir. Rekreasyona 

yönelik tanımlara paralel olarak, aktivitelerin katılanlara mutluluk, tatmin, yaratıcılık, ruhsal denge, karakter, 

rekabet etme gücü, ruhsal ve fiziksel iyileşme, özgürlük hissi ve daha geniş dünya görüşü kazandırması gerektiği 

ortaya çıkmaktadır (Hacıoğlu vd., 2003). Bireylerin rekreasyonel faaliyette bulunmak için; stresten kurtulma, 

sosyalleşmek, fiziksel egzersiz, temiz hava, piknik, av ya da köpeğini gezdirmek gibi daha birçok neden 

sıralanabilir. Bireyler bunlardan biri yada aynı anda birkaçı için rekreasyon ihtiyacı hissedebilirler ya da bu 

gerekçeler zamanla değişebilir. Ancak temelde yatan sebep çoğu zaman değişmemektedir: Kentin getirdiği 

sıkıntılardan uzaklaşmak, bedensel faaliyette bulunmak, doğaya yakın olmak, arkadaşlarla birlikte olmak ya da 

yalnız kalmak. Tüm bunların da temelinde yatan en önemli etken günlük rutinin dışına çıkarak “her şeyden 

uzaklaşarak” zihinsel yenilemenin sağlanmasıdır. Nihai olarak rekreasyonun en temel işlevi zihinsel yenilenme 

yoluyla bireylerin kendilerini daha iyi hissetmeleridir. 
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Rekreasyonun sadece bireyler açısından değil; toplumsal, sağlık, çevre ve ekonomik faydaları her geçen gün daha 

iyi anlaşılmaktadır (Van den Berg et. al., 2007; Health Council of The Netherlands, 2004; Lieberman, 1995). 

Rekreasyonel faaliyetler toplumun yaş, gelir gurubu, sosyal sınıf gibi farklı katmanlarına ait bireyleri bir araya 

getirerek sosyal iletişim ve dayanışmayı arttırmaktadır. Rekreasyonel faaliyetlerin insanların fiziksel ve mental 

sağlıkları üzerindeki olumlu etkileri hâlihazırda rekreasyonun başlıca faydasıdır. Özellikle doğaya ve doğal 

alanlara dayanan rekreasyonel faaliyetler bireylerin çevre bilinci, çevre duyarlılığı ve çevre sorunları konularındaki 

farkındalığını arttırmaktadır. Rekreasyon; yapıldığı yere, niteliğine ve hitap ettiği kitleye bağlı olarak dönemsel 

veya uzun devreli olarak yerel ya da ulusal ekonominin önemli bir parçası olabilmektedir.  

Rekreasyon alanlarının varlığı kentleri daha yaşanabilir hale getiren en önemli unsurlardandır. Özellikle gelişmiş 

ülkelerde nüfus artışına paralel olarak yeni rekreasyon alanları planlanmakta ve kentlilerin bu yöndeki ihtiyaçları 

dikkate alınmaktadır (Kara ve ark, 2008). Aydın kenti 2012 yılında büyükşehir statüsü kazanmıştır. Buna paralel 

olarak kent nüfusu ve kentsel yoğunluk her geçen gün artmakta ve kent sakinlerinin ihtiyaçları da çeşitlenmektedir. 

Çağımızda hem kentte yaşamanın getirdiği zorluklar hem de insanların gelir düzeylerindeki artış ve sosyal 

yaşamlarındaki gelişmeler bireylerin daha fazla ve çeşitli rekreasyon olanaklarına erişim konusundaki 

beklentilerini arttırmıştır. Bu araştırmanın amacı Aydın kenti ve yakın çevresindeki mevcut rekreasyonel 

faaliyetleri belirlemek, kentlilerin beklentilerini ölçmek ve olası rekreasyonel faaliyetler için öneriler sunmaktır. 

Materyal ve Metot 

Araştırma; Aydın Kenti’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırma materyali, Aydın Kenti ve yakın çevresinde yer alan 

rekreasyon alanları ve bu rekreasyon alanlarını kullanan kullanıcılardan oluşturmaktadır.  

Aydın Kenti Ege Bölgesinde yer almakta olup, 27047’40’’ ile 27053’52’’ Doğu boylamlarıyla 37052’2’’ ile 

37048’51’’ Kuzey enlemleri arasındadır. Kent, Büyük Menderes Vadisinin Kuzeyi ile Aydın Dağlarının Güney 

eteği arasında yer almaktadır. 2017 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre; Aydın ili nüfusu 1.080.839 

ve araştırmanın gerçekleştirildiği Efeler İlçesinin nüfusu ise 287.518’dir (TUİK, 2018).  

Gerçekleştirilen bu çalışmayla, kullanıcıların en çok tercih ettikleri rekreasyonel aktivite tiplerini belirlemek, 

Aydın Kenti ve yakın çevresindeki rekreasyon alanlarına yönelik tercih ve beklentileri ortaya koymak, kent içi ve 

yakın çevresindeki rekreasyon alanlarının mevcut durumu hakkında kentlilerin görüşlerini belirlemek ve olası 

rekreasyonel faaliyetler için öneriler sunmak amaçlanmıştır. 

Araştırmada yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Rekreasyon alanlarının sınıflandırılmasında Özkan 

(2001)’den yararlanılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre; Aydın kent merkezinde var olan ve yoğun olarak kullanılan 

rekreasyon alanları belirlenmiş ve kentlilerin rekreasyon alanlarına yönelik beklentiler ölçülmüştür. 

Anket yapılacak kişi sayısının belirlenmesinde, 2017 yılı Efeler İlçesi nüfusu esas alınmıştır (287.518’dir).  

n =Z²π (1- π) N / Z² π (1- π) + (p- π) ² (N-1) formülünden yararlanılarak kişi sayısı hesaplanmış ve toplam 100 

kişiyle anket gerçekleştirilmiştir. Ankete katılanlar, tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir (Bal, 2001). 

Anket formu, Tablo 1’de belirtildiği gibi 4 ana başlıktan oluşmuştur. 
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Tablo 1 Anket formu içeriği 

A. Anket Kullanıcı Profili 

B. Rekreasyon Alanlarının Kullanım Durumu 

Anket Soruları 

1. Rekreasyon alanlarını kullanma sıklığı 

2. Rekreasyon alanlarına ulaşım durumunuz nedir? 

3. Serbest zamanlarınızda en çok hangi aktiviteleri gerçekleştirirsiniz? 

C. Rekreasyon Alanlarının Tercih Durumu 

Anket Soruları 

4. Rekreasyon alanlarını kullanım amacınız nedir? 

5.  Kent içi ve yakın çevresinde tercih ettiğiniz rekreasyon alanlarını belirtiniz. 

D. Rekreasyon Alanlarına Yönelik Görüş ve Beklentiler 

Anket Soruları 

6. Kent içi ve yakın çevresindeki rekreasyon alanları hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

7.  Kent içi ve yakın çevresinde olmasını istediğiniz rekreasyon alanlarını belirtiniz. 

Bulgular 

Araştırmada, Aydın Kenti ve yakın çevresinde yer alan rekreasyon alanları ve bu rekreasyon alanlarına yönelik 

beklentiler, 100 kişiyle gerçekleştirilen anket çalışmasıyla belirlenmiştir.  

Kullanıcı profili  

Çalışmanın birinci aşaması, kullanıcı profilini belirlemeye yöneliktir (Tablo 2). Buna göre; Ankete katılanların % 

56’sı kadın, % 44 ise erkektir. Yaş aralığı irdelendiğinde, 19 -35 yaş arası (% 59) dikkati çekmektedir. Bu oranı 

% 26 ile 36 – 55 yaş arasındaki anketörler takip etmektedir. Üniversite mezunu olanlar, % 61 ile çoğunluğu 

oluşturmaktadır. Meslek gruplarının dağılımı incelendiğinde özel sektörde çalışanlar % 31 ile en büyük orana 

sahiptir. Bu sayıyı % 28 ile öğrenci grubu takip etmektedir.  
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Tablo 2 Kullanıcı profili 

A. Kullanıcı Profili Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 56 

Erkek 44 

Yaş  

18 yaş ve altı 5 

19-35 59 

36-55 26 

56 ve üzeri 10 

Öğrenim durumu 

İlköğretim 9 

Ortaokul 5 

Lise 25 

Üniversite 61 

Meslek 

Devlet memuru 20 

Özel sektör 31 

Öğrenci 28 

İşçi 4 

Emekli 12 

Ev hanımı 5 

 

Rekreasyon alanlarını kullanım durumu 

Rekreasyon alanlarını kullanım sıklığı, alanlara ulaşım durumu ve serbest zamanlarda gerçekleştirilen aktivitelere 

yönelik bulgular bu başlık altında verilmiştir (Tablo 3). 

Buna göre; katılımcıların büyük çoğunluğu, rekreasyon alanlarını 15 günde 1 defa kullandıklarını belirtmiştir (% 

29). Bu durumu haftada 1-2 defa seçeneği %26 ile takip etmektedir. Rekreasyon alanlarına ulaşım ise çoğunlukla 

özel araçlarla (% 48) sağlanmaktadır. %36 ile yaya olarak erişim ikinci sırada gelmektedir. Serbest zamanın 

değerlendirilmesi sorusunda katılımcılara birden fazla tercih yapabilme olanağı tanınmıştır. Buna göre serbest 

zamanın değerlendirilmesinde “Evde / bahçede vakit geçirme” seçeneği 100 kişiden 58 kişi tarafından en üst 

düzeyde tercih edilmiştir. Bu seçeneği 42 tercih ile “Alışveriş merkezlerine gitme”, 41 tercih ile “Kahve / kafeterya 

benzeri yerlerde vakit geçirme” ve 34 tercih ile “Kitap okuma”  takip etmektedir. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

248 
 

  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

249 
 

Tablo 3 Rekreasyon alanlarının kullanım durumu 

B. Rekreasyon Alanlarının Kullanım Durumu Yüzde (%) 

Rekreasyon alanlarını kullanım 

sıklığınız nedir? 

Haftada 2’den çok 23 

Haftada 1 – 2 defa 26 

15 günde 1 29 

Ayda 1 22 

Rekreasyon alanlarına ulaşım 

durumunuz nedir? 

Yaya 36 

Bisiklet 4 

Toplu taşıma 12 

Özel araç 48 

Serbest zamanlarınızda en çok 

hangi aktiviteleri 
gerçekleştirirsiniz? 

Rekreasyonel aktivite Tercih sıklığı 

Evde / bahçede vakit geçiririm. 58 

Alışveriş merkezlerine giderim. 42 

Kahve / kafeterya benzeri yerlerde vakit geçiririm. 41 

Kitap okurum. 34 

Parka giderim. 28 

TV seyrederim. 26 

Yürüyüş / koşu 26 

Kent çevresinde piknik yaparım. 18 

Spor yaparım. 17 

Tiyatro – sinemaya gitmek 4 

Doğa sporları 3 

El sanatlarıyla uğraşırım. 2 

 

Rekreasyon alanlarını tercih durumu 

Rekreasyon alanlarını kullanım amacı ve tercih etme durumuna yönelik bulgular bu başlık altında verilmiştir 

(Tablo 4). 

Rekreasyon alanlarını kullanım amacına yönelik, katılımcılara birden fazla tercih yapabilme olanağı tanınmıştır. 

Buna göre; arkadaşlarla birlikte olma seçeneği 100 kişiden 58’i tarafından en çok tercih edilerek öne çıkmaktadır. 

Bu seçeneği sırasıyla, 56 tercihle “Vakit geçirmek”, 45 tercihle “Zihinsel dinlenme amaçlı kullanım” takip 

etmektedir. 

Kent içi ve yakın çevresindeki rekreasyon alanlarını tercih etme durumu 5’li Likert ölçeğinden yaralanılarak 

belirlenmiştir. Buna göre; insanların en çok Adnan Menderes Bulvarı’nda zamanlarını değerlendirdikleri 

görülmektedir. Bu sorudaki “Tercih ediyorum” ve “Kesinlikle tercih ediyorum” seçenekleri sırasıyla % 60 ve % 

25 olmak üzere toplamda % 85 olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezleri yine yüksek oranda tercih edilmiştir. Bu 

sorudaki “Tercih ediyorum” (% 55) ve “Kesinlikle tercih ediyorum” (% 29) seçenekleri % 84 gibi bir toplama 

sahiptir. Yürüyüş yolları ise % 28 “Tercih etmiyorum” ve % 14 “Kesinlikle tercih etmiyorum” seçenekleri ile en 
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az tercih edilen rekreasyon alanları olarak göze çarpmaktadır. Pınarbaşı mesire alanı toplamda % 40 tercih 

edilmeme durumu ile (% 31 “Tercih etmiyorum” ve % 9 “Kesinlikle tercih etmiyorum”) en az tercih edilen ikinci 

rekreasyon alanı olarak görülmektedir. 

Tablo 4 Rekreasyon alanlarını tercih durumu 

C. Rekreasyon Alanlarının Tercih Durumu Tercih sıklığı 

Rekreasyon alanlarını kullanım 

amacınız nedir? 

Arkadaşlarla birlikte olmak için (Sosyal birliktelik) 58 

Vakit geçirmek 56 

Zihinsel dinlenme amaçlı 45 

Spor yapmak için 17 

Kent içi ve yakın çevresinde tercih ettiğiniz rekreasyon alanlarını belirtiniz. 

Rekreasyon alanları 
Kesinlikle 
tercih 
etmiyorum 

Tercih 
etmiyorum 

Kararsızım 
Tercih 
ediyorum 

Kesinlikle 
tercih 
ediyorum 

Kent içindeki parklar 2 24 9 51 14 

Kent Meydanı 6 14 9 53 18 

Adnan Menderes Bulvarı 2 7 6 60 25 

Alışveriş merkezleri  2 11 3 55 29 

Yürüyüş yolları 14 28 17 32 9 

Kent yakın çevresi kahvaltı alanları 6 23 10 50 11 

Yeme içme mekânları 4 15 6 56 19 

Pınarbaşı Mesire Alanı 9 31 22 29 9 

Rekreasyon alanlarına yönelik görüş ve beklentiler 

Rekreasyon alanları hakkında görüş ve beklentilere yönelik bulgular Tablo 5’de verilmiştir. Buna göre; 

katılımcılar,  rekreasyon alanlarını sayı olarak oldukça yetersiz bulmuştur. Bu seçeneklerdeki “Hiç katılmıyorum” 

ve “Katılmıyorum” şıkları sırasıyla % 37 ve % 43 olmak üzere toplamda % 80 olarak belirlenmiştir. Rekreasyon 

alanlarının çeşitliliği de toplamda % 79 gibi yüksek bir oranla yetersiz bulunmuştur (Hiç katılmıyorum: % 38, 

Katılmıyorum: % 41). Ulaşım olanakları ise genel olarak yeterli bulunmuştur. Katılıyorum ve tamamen 

katılıyorum seçenekleri sırasıyla % 50 ve % 5’dir. 

İnsanların kent içi ve yakın çevresinde olmasını istedikleri rekreasyon alanlarının başında ise kent parkı 

gelmektedir (29 kişi). Piknik alanlarının olması da en çok talep edilen rekreasyon alanlarından biri olarak ön plana 

çıkmaktadır (27 kişi). Bu iki rekreasyon alanını 14 kişi ile yürüyüş/koşu yolu ve kamp alanı takip etmektedir. 
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Tablo 5 Rekreasyon alanlarını tercih durumu 

D. Rekreasyon Alanlarına Yönelik Görüş ve Beklentiler 

Kent içi ve yakın çevresindeki rekreasyon alanları hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

Rekreasyon alanları 
Hiç 
katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 
Kararsızım Katılıyorum 

Tamamen 
Katılıyorum 

Sayı olarak yeterlidir. 37 43 7 12 1 

Çeşitlilik olarak yeterlidir. 38 41 9 11 1 

Nitelik açısından yeterlidir. 24 44 12 20 0 

Ulaşım olanakları yeterlidir. 10 22 13 50 5 

Rekreasyon alanları bakımlıdır. 27 30 22 21 0 
Rekreasyon alanları güvenlidir. 18 26 29 26 1 

Kent içi ve yakın çevresinde olmasını istediğiniz rekreasyon alanlarını belirtiniz. Tercih sıklığı 

Kent parkı 29 

Piknik alanı 27 

Yürüyüş / koşu yolu 14 

Kamp alanı 14 

Macera parkı 12 

Fuar / sergi alanı 11 

Çocuk oyun alanı 10 

Bisiklet yolu 7 

Moto- spor alanları 7 

Botanik bahçesi 5 

Paint ball sahası 5 

Hayvanat bahçesi 5 

Yüzme havuzu / gölet 4 

Atlı gezinti / hipodrom alanı 3 

Spor alanları 3 

Lunapark 3 

Tematik parklar 2 

Açık hava müzesi 2 

Açık hava sineması 2 

 

Tartışma ve Sonuç 

Gerçekleştirilen bu çalışmayla, Aydın Kentinde yaşayanların en çok tercih ettikleri rekreasyonel aktivite tipleri 

belirlenmiş, Aydın Kenti ve yakın çevresindeki rekreasyon alanlarına yönelik tercih ve beklentiler ortaya 

konmuştur. Kent içi ve yakın çevresindeki rekreasyon alanlarının mevcut durumu hakkında kentlilerin görüşleri 

değerlendirilerek, rekreasyonel faaliyetler için alternatifler sunulmuştur. 
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İnsanların kent yakın çevresindeki rekreasyon alanlarına 15 günde bir defa ve genellikle özel araçlarıyla ulaştıkları 

belirlenmiştir. Kent içerisinde ise, genellikle yaya erişiminin tercih edildiği görülmektedir. İnsanların serbest 

zamanlarını ise genelde evde / bahçede, alışveriş merkezlerinde ya da kahve kafeterya vb. mekânlarda geçirdikleri 

görülmektedir. Bu durum, insanların açık alanlardan çok kapalı alanlarda vakit geçirdiğini de göstermektedir. 

Alışveriş merkezlerinin çeşitli rekreasyonel aktiviteleri bir arada sunuyor olması, diğer rekreasyon alanlarına göre 

insanların sosyalleşmelerine daha fazla olanak sağlamasına neden olmakta ve bu durum, alışveriş merkezlerinin 

çekiciliğini arttırmaktadır. Aydın Kent halkının alışveriş merkezlerine gitmeyi önemli bir serbest zaman aktivitesi 

olarak görmesindeki temel etken, alışveriş merkezine alternatif mekanların kent içerisinde kısıtlı olması olarak 

değerlendirilebilir. 

Rekreasyon alanlarının kullanım durumunda bir diğer dikkat çeken özellik ise sırasıyla ilk dört tercihte 

“Evde/bahçede vakit geçirmek”, “Alışveriş merkezlerine gitmek”, “Kahve/kafeterya benzeri yerlerde vakit 

geçirmek” ve “Kitap okumak” yer alıyor olmasıdır. Bu rekreasyonel faaliyetlerin ortak özellikleri tamamının da 

pasif rekreasyon gurubunda yer alıyor olmasıdır. Yürüyüş, koşu, spor yapmak ve doğa sporları gibi aktif 

rekreasyon faaliyetleri ise listenin sonlarında yer almıştır. Kent içi ve yakın çevresinde olmasını istediğiniz 

rekreasyon alanları sorulduğunda ise yürüyüş, koşu yolu, macera parkı, çocuk oyun alanı, bisiklet yolu, moto-spor 

alanları gibi aktif rekreasyon faaliyetleri listenin üst sıralarında görülmüştür. Bu durum farklı şekillerde 

açıklanabilir. Birincisi kentteki mevcut aktif rekreasyon alanlarının nitelik olarak düşük olması ve bu nedenle 

tercih edilmemesi. İkincisi Bu tür rekreasyon alanlarının kentte yeterince bulunmaması ya da erişimlerindeki 

olumsuzluklar. Üçüncü gerekçe ise bireylerin aktif rekreasyona istekli olması ancak bu yönde kararlılık 

göstermemeleridir. Her koşulda da aktif rekreasyon faaliyetlerinin, bireylerin fiziksel ve ruhsal yapıları üzerindeki 

son derece olumlu katkıları göz önünde bulundurulmalı ve kentlilere bu tür faaliyetler gerçekleştirebilmeleri için 

daha çok olanak sağlanmalıdır. 

Benzer şekilde, kent içerisindeki yürüme yollarının, spor alanlarının vb. alanların kısıtlılığı ve kentteki trafik 

yoğunluğu gibi gerekçeler insanları evde daha fazla vakit geçirmeye yönlendirmektedir.     

Anketin rekreasyon alanlarını tercih durumu kısmında bireylerin bu alanları kullanmaktaki en önemli amaçlarının 

arkadaşları ile birlikte olmak ve sosyalleşmek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, özellikle yeni oluşturulacak 

rekreasyon alanlarında, insanların grup halinde birlikte hareket edebilecekleri mekanların tasarlanması gerektiği 

göz ardı edilmemelidir. 

Aydın Kentinin kimliğini oluşturan en önemli mekanlardan birisi de Adnan Menderes Bulvarıdır. Bulvar, yaya 

yolunun genişliği, araç yolu ile yaya yolunun birbirinden bitkisel kuşakla ayrılmış olması, binaların altında yer 

alan dükkanlar nedeniyle alışveriş olanakları sunması, yeme içme mekanlarını barındırması, önemli mekanlara 

yakınlığı, kent meydanının bulvar üzerinde olması ve bulvarın yürüyüş mesafesi içerinde olması vb. nedenlerle 

yoğun olarak kullanılmakta, bu durum Bulvarın kentin en yaşayan mekanı olarak ön plana çıkmasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle rekreasyon alanları içersinde Adnan Menderes Bulvarı dikkat çekici bir şekilde en çok 

tercih edilen alan olma özelliğini göstermiştir. Buna karşın, kentin kirli havası ve trafik yoğunluğu içerisinde sınırlı 

kalan yürüyüş yollarının ise yeterince tercih edilmediği görülmektedir. Bu durum, yürüyüş yollarının daha uzun 

mesafeli, insanların temiz havayı soluyabilecekleri ve spor amaçlı kullanabilecekleri şekilde tasarlanması 

gerektiğinin de göstergesidir. Kent içerisinde, Adnan Menderes Bulvarı’na alternatif olabilecek benzer şekilde, 
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yayaların rahat hareketine de olanak sağlayan kentsel tasarımlara gereksinim duyulurken, yürüyüş yolu 

güzergahlarına da alternatif bulunması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Kent içi ve yakın çevresinde tercih ettiğiniz rekreasyon alanları sorusunda bir diğer dikkati çeken sonuç ise 

Pınarbaşı mesire alanı hakkında “Kesinlikle tercih etmiyorum” (% 9) ve “Tercih etmiyorum” (% 31) şeklinde % 

40 oranında olumsuz görüş bildirilmiş olmasıdır. Pınarbaşı mesire alanı kent içinde yer almakta, oldukça geniş bir 

alanı kaplamakta ve sahip olduğu doğal yapısıyla öne çıkmaktadır. Aydın kent merkezinde yer alıp bu kadar önemli 

bir potansiyeli bulunan bir alanın rekreasyonel faaliyetler açısından en az tercih edilen alanlardan birisi olması 

mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu alan kentlilerin rekreasyonel ihtiyaçlarına karşılık verecek 

şekilde tekrar gözden geçirilmeli, rekreasyonel faaliyetler çeşitlendirilmeli, nitelikleri arttırılmalı ve sahip olduğu 

doğal yapı olabildiğince öne çıkarılmalıdır. 

Kent içi ve yakın çevresindeki rekreasyon alanları kent halkı tarafından nitelik ve nicelik yönüyle genelde yetersiz 

bulunmuştur. Kent içerisinde yer alan özellikle park vb. alanların genelde çok küçük ve birbiriyle bağlantısının 

kurulmamış olması, sahip oldukları rekreasyonel aktivite olanaklarının kısıtlı olması ve bu gibi alanların yeterince 

bakımlı olmaması, kullanımını azaltmakta dolayısıyla tercih edilme oranını düşürmektedir. Cep parkı ve mahalle 

parkı gibi rekreasyon olanaklarının kısıtlı olduğu parklar yerine, kent halkının tümüne hitap edebilecek, aktif ve 

pasif rekreasyonel kullanımlara olanak sağlayan kent parkının ankete katılanlar tarafından da en çok istenilen 

rekreasyon alanı olması bu durumun göstergesidir.  

“Piknik yapmanın” Türk halkı için önemli bir rekreasyonel aktivite olduğu aşikardır. Aydın kenti yakın çevresinin 

kırsal rekreasyon için oldukça elverişli olmasına karşın tasarlanmış piknik alanlarının kısıtlı olması ve beklentiyi 

karşılamaması, insanların en çok olmasını istedikleri rekreasyon alanlarının içerisinde piknik alanlarının ön plana 

çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, piknik ve kamping alanları oluşturularak insanların dış mekanda serbest 

zamanlarını daha fazla geçirmeleri sağlanmalıdır. Bunun dışında ankete katılanlar tarafından birçok alternatif 

rekreasyon alanı önerilmiştir. Bu durum, kentteki rekreasyonel alanların çeşitlilik açısından yetersiz olduğunu da 

göstermektedir. Kent ve yakın çevresi rekreasyonel aktivitelere uygun birçok doğal ve kültürel alana sahipken, 

mevcut rekreasyonel imkanların oldukça sınırlı olması ise düşündürücüdür. Bunun sonucunda da, insanlar serbest 

zamanlarında dışarıda olmak yerine, evde vakit geçirmeyi tercih etmektedir. Ancak şu da unutulmamalıdır; 

insanların bozulan bütünlüğüne dilediği aktivitelerle ulaşabilmesi için o aktiviteleri gerçekleştirebileceği 

mekanların, sayı, çeşitlilik ve niteliklerinin arttırılması gerekmektedir. Sonuç olarak; sağlıklı bir toplumun 

oluşturulması için sağlıklı bir çevre ve kente gereksinim vardır. 
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29-) MİKROALG EKSTRELERİNİN LCMS/MS ÇALIŞMALARINDA FENOLİK 

BİLEŞİKLER İÇİN UYGUN STANDARDİZASYON YÖNTEMİNİN 

BELİRLENMESİ 

Alper Baran SÖZMEN1, Dr. Erhan CANBAY2, Prof. Dr. Eser YILDIRIM SÖZMEN2, 
 
1İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 2EGE UNİVERSİTESİ, 
 

Bu çalışmada amaç, biyokütle kaynaklı ekstrelerin LCMS/MS metodu ile fenolik bileşik içeriğini 

belirlemek için uygun bir standardizasyon yöntemi belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda alg ekstreleri 

kullanılmıştır. LCMS/MS sistemi kullanılarak, internal, eklemeli ve konvansiyonel standardizasyon yöntemleri 

karşılaştırılmış bu karşılaştırma için DMAE kafeat,  Kafeik Asit, Kaemferol, Ferulik Asit, Epikateşin, Kuarsetin, 

Mirisetin, Rutin, 4-Hidroksi Benzoik Asit, Salisilik Asit, Trans-Sinamik Asit, Gentisik Asit, Prokatekuik Asit, 

Parakumarik Asit, Vanilik Asit, Galik Asit, Siringik Asit, Etil Ferulat, CAPE, Kateşin, Klorocenik Asit, Ellagik 

Asit, Siyanidin, Naringenin, Delfinidin ve Beta-Karoten standartları kullanılmıştır. 

Standartlar 0,1 mg/ml konsantrasyonunda hazırlanmış ve bu standartlar yardımı ile bahsi geçen fenolik 

bileşikleri içeren bir standart karışım 1/20’lik bir dilüsyon oranı ile hazırlanmıştır.  Internal standart olarak, alg 

ekstrelerinde bulunmadığı anlaşılan DMAE kafeat kullanılmıştır. Her yöntem için uygun kalibrasyon eğrileri 

hazırlanmış ve Alg’lerin 9/20 oranında metanol ile seyreltilmesi ile çalışma sürdürülmüştür. Lineer gradiyent 

yöntemi metanol su karışımı ile uygulanmış mobil fazın akış hızı 0,3 ml/dk olarak seçilmiştir. Hypersil BDS C18 

(250 x 4,6 mm, 5μm) kolonlar kullanılmış ve çalışma sıcaklığı 40oC olacak şekilde ayarlanmıştır. Yöntem 5 dakika 

sürmüş, %100 su ile 1 dakikalık yıkama ile başlayıp, kademeli olarak metanol miktarı arttırılmış ve 3 dakikanın 

sonunda %100 metanol oranına ulaşmıştır. Çalışmanın sonuçları açıkça göstermektedir ki internal standart 

yöntemi alg ekstrelerinde, konvansiyonel ve eklemeli standart yöntemlerine kıyasla daha kesin ve hassas bir 

biçimde veri elde edilmesini sağlamaktadır. 
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Abstract 

Standardization of a LCMS/MS method for phenolic compound content of biomass originated extracts 

was aimed in this study, Algae extracts, which were used for this purpose. The first step of the study was to 

compare internal standard method, added standard method, and conventional standard method the qualitative 

identification of phenolic compounds of the extracts were performed by using LCMS/ MS system. The target 

phenolic compounds that were investigated were Cafeic Acid, Kaempferol, Ferulic Acid, Epicatechin, Quarcetin, 

Myricetin, Rutin, 4HydroxyBenzoic Acid, Salicyclic Acid, TransCinamic Acid, Gentisic Acid, Protocatechuic 

Acid, ParaCoumaric Acid, Vanilic Acid , Gallic Acid, Syringic Acid, Ethyl Ferulate, CAPE, Catechin, Chlorogenic 

Acid, Ellagic Acid, Cyanidin, Naringenin, Delphinidin , and βCarotene. 

The standards were prepared at 0,1mg/ml concentration, and standard mix including the standards was 

prepared using a dilution of 1/20 and internal standard of DMAE Caffeate, which was absent in extracts, with 

same concentration, which was also added to each algae extract to determine the loss of phenolic compounds due 

to matrix effect. The standard curves were prepared suitable to internal standard method, response of compound 

to response of internal standard vs. concentration of compound. Algae samples were diluted by 9/20 with methanol 

and standard mixture. A linear gradient method had been used for MetOH/Water mobile phase at a flow rate of 

0.3 mL/min with Hypersil BDS C18 (250 x 4.6 mm, 5μm) column at 40 °C. The method took 5 minutes, starting 

with 100% water and a 1 minute wash, and then gradually increasing the amount of MetOH and continued with 

100% MetOH for 3 minutes. Our results showed clearly that the internal standard method had a higher accuracy 

and precision in detecting phenolic compound content of the extracts of algae species. 
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Giriş 

 Son yıllarda özellikle antioksidatif etkileri sebebi ile fenolik bileşiklere olan ilgi yoğunlaşmaktadır. 

Fenolik bileşiklerin antioksidan etkiye sahip olmalarının sebebi olarak ise metabolizma faaliyetlerinde ortaya çıkan 

radikal grupları temizlemeleri gösterilmektedir. (Rappoport, 2003). 

Mikroalgler yapılarındaki fenolik moleküller nedeniyle antioksidan ve antiinflamatuvar özelikler 

göstermektedir (Sözmen, Canbay, Sözmen, ve Övez., 2018). Yapılan çalışmalarda (Machu vd., 2015)  alglerin 

yapısındaki fenollerin miktarı spektrofotometrik ve HPLC yöntemleri ile belirlenmiş ve kahverengi (Laminaria 

japonica, Eisenia bicyclis, Hizikia fusiformis, Undaria pinnatifida) ve kırmızı (Porphyra tenera, Palmaria 

palmata) deniz algleri, yeşik tatlı su algleri (Chlorella pyrenoidosa), ve maviyeşil alglerde (Spirulina platensis) 

çeşitli fenolik bileşikler bulunmuştur. Bu bileşiklerden en yaygın olarak rastlanılanının Epikateşin olduğu 

belirlenmiştir. Bazı alg kaynaklı ürünlerin polifenollerce zengin olduğu önerilmiştir. 

Ek olarak Gómez vd. Tarafından yapılan bir çalışmada (Gómez cd., 2016) dört mikroalg türünün toplam 

fenolik bileşik içerikleri incelenmiştir. Chaetoceros muelleri, Thalassiosira weissflogii, Dunaliella tertiolecta, ve 

Tetraselmis chuii türleri ile yapılan bu çalışmada yeşil mikro alg türlerinde fenolik bileşik akümülasyonunun 

yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Son yıllarda gıdalarda fenolik bileşiklerin tayini için diğer cihazlara üstünlükleri nedeniyle Ultra High 

Performance liquid chromatograpghy mass spectrophotometric yöntemler önerilmeye başlanmıştır (Moein, El 

Beqqali , ve Abdel-Rehim., 2016). LC MS/MS tekniği analiz süresinin kısalığı, daha hassas ölçümler yapılması, 

düşük miktarlardaki moleküllerin belirlenmesi gibi avantajlara sahiptir (Moein, vd., 2016). Su ve gıdalarda fenolik 

moleküllerin tayini için UHPLC MS/MS cihazı yaygın olarak kullanılmasına karşılık (Nicoletti, Bello, De Rossi, 

ve Corradini, 2008; Tan ve Fanara, 2018) bugüne kadar alglerin fenolik içeriği tayininde kullanılmadığı 

görülmüştür.  Bu çalışmada amacımız yeşil bir mikroalg olan Chlorella miniata türünün yapısında bulunan fenolik 

moleküllerin LC MS/MS ile tayini için uygun koşulların ve özellikle yoğun matris etkisi hesaba katılarak; 

yöntemin belirlenmesidir.   

 

Materyal ve Metod 

 Alg örneklerinin tamamı soxhlet esktraksiyon metodu ile 1mg/600ml katı-sıvı oranında 8 saatte ekstrakte 

edilmiştir. Elde edilen örneklerin solvent’i uzaklaştırılıp kalan katı partiküller tekrar 15 ml metanol içinde 

çözülerek LCMS/MS çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 LCMS/MS çalışmaları Waters Acquity UPLC MS/MS cihazı kullanılarak uygulanmıştır. Çalışmada 

mobil faz olarak metanol-su karışımı kullanılmış ve lineer gradiyent yöntem uygulanmıştır. 0,3 ml/dk akış hızı ile 

çalışma yapılmıştır. Yöntem 1 dakika boyunca saf su ile yıkama ile başlamış, 3 dakika boyunca metanol oranı 

kademeli olarak arttırılıp  %100e ulaşıldığında akış 1 dakika daha sürmüş ve durdurulmuştur. DMAE kafeat , 
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kafeik asit, kaemferol, ferulik asit, epikateşin, kuarsetin, mirisetin, rutin, 4-hidroksi benzoik asit, salisilik asit, 

trans-sinamik asit, gentisik asit, prokatekuik asit, parakumarik asit, vanilik asit, galik asit, siringik asit, etil ferulat, 

CAPE, kateşin, klorocenik asit, ellagik asit, siyanidin, naringenin, delfinidin ve beta-karoten fenonlik bileşiklerine 

ait standartlar kullanılarak ölçümler yapılmış ve farklı standardizasyon yöntemleri karşılaştırmalı olarak 

çalışılmıştır. 

Konvansiyonel Standart 

Her fenolik bileşik için 10 µl, 0,1mg/ml olacak şekilde standart çözeltiler hazırlanmış ve bu çözeltiler ile 

bir standart çözelti karışımı hazırlanmıştır. Bu karışım kullanılarak her fenolik bileşik için ayrı ayrı kalibrasyon 

eğrileri hazırlanmış ve hesaplamalar bu eğriler baz alınarak yapılmıştır. Ekstrelere 100 µl metanol ile seyreltme 

işlemi yapılmış ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. 

İnternal Standart 

10 µl, 0,1mg/ml DMAE Kafeat çözeltisi hazırlanmış ve her alg örneğine bu çözelti eklenmiştir. 90 µl 

örneğe, 10 µl DMAE Kafeat çözeltisi eklenmiş ve 100 µl metanol ile seyreltme işlemi yapılmıştır. 

Eklemeli Standart 

Her fenolik bileşik için 10 µl, 0,1mg/ml olacak şekilde standart çözeltiler hazırlanmış ve bu çözeltiler ile 

bir standart çözelti karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu karışım her alg ekstesine eklenmiştir. 90 µl örneğe 10 

µl standart karışım eklenip, 100 µl metanol ile seyreltme işlemi yapılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

 Çalışma sonucunda 27 farklı fenolik bileşik için 3 farklı standardizasyon yöntemi ile tarama yapılmıştır. 

Şekil 1 ve 2 sırasıyla Kafeik asit ve Siyanidin ölçümlerinde farklı yöntemlerin ve saf standardın karşılaştırmasını 

göstermektedir. Şekillerden anlaşılacağı üzere, saf ekstre kıyasla daha gürültülü bir sonuç vermekte ve bu da 

ölçümlerin hassasiyetini kötü yönde etkilemektedir. Dolayısıyla konvansiyonel standardizasyon yöntemi matris 

etkisinin yoğun olduğu alg gibi organizmalarda kullanıma uygunluğu tartışılır hale gelmektedir. Öte yandan 

internal standart ve eklemeli standart yöntemleri arasında bu açıdan büyük bir fark görülmemektedir. 
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Şekil 1. Farklı standardizasyon yöntemleri ile elde edilmiş Kafeik asit kromotogramları. 

 

 

Şekil 2. Farklı standardizasyon yöntemleri ile elde edilmiş Siyanidin kromotogramları. 

 Alg ekstrelerinde kıyasla daha yüksek konsantrasyonlarda rastlanılmış olan kafeik asit, salisilik asit, trans-

sinamik asit, vanilik asit, siyanidin, kuarsetin ve ellagik asit bileşiklerine ait sonuçlar karşılaştırmalı olarak tablo 

1’de verilmiştir. Burada da görülmektedir ki Konvansiyonel standart yöntemi %10-%30 arasında daha düşük 

sonuçlar göstermiştir bu da matris etkisinin İnternal ve Eklemeli standart yöntemleri ile azaltıldığının bir başka 

göstergesidir.  
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Tablo 1. Farklı standardizasyon yöntemleri ile hesaplanan Fenolik Bileşik sonuçları. 

µg Fenolik Bileşik/g 

Kuru Alg 
İnternal Standart Eklemeli Standart Konvansiyonel Standart 

Kafeik Asit  1115,20  1077,68  897,92 

Salisilik Asit     944,09    947,32  778,71 

Trans-Sinamic Asit     67,51      63,36    67,51 

Vanilik Asit     27,62      25,01    24,84 

Mirisetin   199,64   190,68  140,83 

Siyanidin     18,16     16,50    14,27 

Kuarsetin       3,27       3,23      2,61 

Ellagik Asit      1,82       1,87      1,47 

 

Eklemeli standart ve İnternal standardizasyon yöntemlerini karşılaştırabilmek adına çalışılan tüm fenolik 

bileşikler için belirleme ve nicelik sınırları hesaplanmış ve sırasıyla tablo 2 ve tablo 3’te gösterilmiştir. Bu 

sonuçlardan anlaşılmaktadır ki birçok fenolik bileşik için İnternal standardizasyon yöntemi daha düşük belirleme 

sınırları göstermekte dolayısıyla da daha hassas bir ölçüm sağlamaktadır.  

Tablo 2. Çalışmada kullanılmış tüm fenolik bileşikler için belirleme sınırları. 

Bileşik Eklemeli Standart İnternal Standart 

Fenolik Asitler (µg/600 ml ekstre) (µg/600 ml ekstre)  
DMAE Kafeat 0,5315 0,3402 
Kafeik Asit 0,0911 0,0099 
Kaempferol 0,0777 00696 
Ferulik Asit 0,3040 0,2750 
4-Hidroksi Benzoik Asit 0,0753 0,0755 
Salisilik Asit 0,0843 0,0836 
Transsinamik Asit 0,0040 0,0041 
Gentisik Asit 0,0696 0,0700 
Prokatekuik Asit 0,0909 0,0915 
p-Kumarik Asit 0,0650 0,0651 
Vanilik Asit 0,0028 0,0029 
Gallik Asit 0,0022 0,0022 
Etil Ferrulik Asit 0,0140 0,0140 
CAPE 0,0070 0,0047 
Miristik Asit 0,0043 0,0049 
Flavanoidler   
Naringenin 0,0526 0,0526 
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Delfinidin 0,0038 0,0038 
Siringik Asit 0,0065 0,0077 
Epikateşin 0,3943 0,3545 
Kateşin 0,0114 0,0115 
Mirisetin 0,0380 0,0393 
Siyanidin 0,0035 0,0036 
Kuarsetin 0,1064 0,1071 
Rutin 0,0416 0,0417 
Tanninler   
Klorocenik Asit 0,0104 0,0104 
Ellagik Asit 0,0635 0,0636 
β-Karoten   

 

 Belirleme sınırları için İnternal standardın sağladığı hassasiyet Tablo 3.’deki sonuçların da işaret ettiği 

üzere nicelik sınırları için de geçerlidir. Bu fark Fenolik Asit ölçümlerinde daha belirgin olup bazı Flavanoid 

ölçümlerinde durum tersini işaret etmektedir. Bu durumun kullanılan internal standart olan DMAE kafeat 

bileşiğinin kendinin de bir Fenolik Asit olması sebebi ile ortaya çıktığı savunulabilir. 

 

 

 

Tablo 3. Çalışmada kullanılmış tüm fenolik bileşikler için nicelik sınırları. 

Bileşik Eklemeli Standart İnternal Standart 

Fenolik Asitler (µg/600 ml ekstre) (µg/600 ml ekstre)  
DMAE Kafeat 1,6106 1,0309 
Kafeik Asit 0,2760 0,0301 
Kaempferol 0,2354 0,2108 
Ferulik Asit 0,9211 0,8332 
4-Hidroksi Benzoik Asit 0,2281 0,2290 
Salisilik Asit 0,2556 0,2533 
Transsinamik Asit 0,0122 0,0126 
Gentisik Asit 0,2110 0,2121 
Prokatekuik Asit 0,2754 0,2772 
p-Kumarik Asit 0,1969 0,1974 
Vanilik Asit 0,0086 0,0088 
Gallik Asit 0,0067  0,0067 
Etil Ferrulik Asit 0,0424 0,0424 
CAPE 0,0213 0,0141 
Miristik Asit 0,0132 0,0149 
Flavanoidler   
Naringenin 0,1593 0,1593 
Delfinidin 0,0114 0,0117 
Siringik Asit 0,0199 0,0202 
Epikateşin 1,1948 1,0742 
Kateşin 0,0346 0,0348 
Mirisetin 0,1152 0,1189 
Siyanidin 0,0105 0,0108 
Kuarsetin 0,3224 0,3245 
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Rutin 0,1261 0,1263 
Tanninler   
Klorocenik Asit 0,0317 0,0317 
Ellagik Asit 0,1924 0,1927 
β-Karoten   

 

Sonuç 

 Çalışma sonucunda LCMS/MS prosedürlerinde Konvansiyonel Standardizasyon yönteminin matris etkisi 

sebebi ile özellikle matris etkisinin yoğun olduğu alg ekstreleri ya da bitki ekstreleri gibi örneklerde göreceli olarak 

düşük bir hassasiyet sergilediği gösterilmiştir. Bu matris etkisinin ortadan kaldırılması ya da zayıflatılması için 

İnternal Standardizasyon ya da Eklemeli Standardizasyon yöntemleri önerilmiş ve iki yöntemin arasında bu 

çalışma boyunca kullanılan Fenolik Bileşikleri belirlemede İnternal Standart yönteminin daha yüksek hassasiyet 

sağladığı saptanmıştır. Fazla sayıda farklı fenolik bileşik taraması yapılacak çalışmalarda farklı fenolik bileşik 

grupları için farklı internal standart’ların kullanımının daha hassas ve kesin sonuçlar ortaya çıkaracağı hesaplanan 

belirleme ve nicelik sınırları göz önünde bulundurularak söylenebilir.  
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Abstract 

Fiddler crab (Uca rapax), sediment from their burrows, and overlying mangrove leaf litter were collected from 9 
stations in Jobos Bay National Estuaring Research Reserve (NERR) in Puerto Rico.  Concentrations of 
organochlorine (OC) pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) congeners were measured in each matrix.  
Concentrations of OC pesticides (21 individual pesticides) ranged from 0.11 – 3.70 ppb in sediment, from 0.31 – 
9.31 ppb in mangrove tissue, and from 0.35 – 149 ppb in crab tissue while o,p’-DDT and p,p’-DDE were detected 
in all samples in all matrices.  All other OC pesticides were detected at lower frequencies in all matrices. In terms 
of individual OC pesticide concentrations, mean values were highest for heptachlor and methoxyclor in sediment; 
aldrin, o,p’-DDT and methoxychlor in mangrove tissue; and o,p’-DDT, endrin, o,p’-DDE and methoxychlor in 
crab tissue.  However, it is difficult to make definitive inferences or statistical conclusions from the data because 
in many samples concentrations were below detection limits. Bioconcentration factors were calculated to 
determine uptake pathways in the ecosystem.  Bioconcentration factors between crab tissue and sediment was seen 
at only 4 of 9 sites, with values ranging from 1.2 to 830; bioconcentration factors between crab tissue and mangrove 
tissue was observed at only 3 sites, ranging from 4.5 to 138.  This suggests that there is some degree of transfer of 
OC pesticides between sediment and crab and mangrove tissue to crab. A total of 40 PCBs congeners were targeted 
in this study.  Concentrations of total PCBs at each site ranged from 5.16 – 28.37 ppb in sediments, 16.04 – 39.78 
ppb in mangrove tissue and 9.89 – 28.93 ppb in crab tissue.  Individual PCB congeners were detected in all stations 
in all matrices.  Bioconcentration between crab tissue and sediments was seen for total PCBs for 6 sites, ranging 
from 1.7 to 3.5.  

Keywords: organochlorine pesticides (OCs), polychlorinated biphenyls (PCBs), bioaccumulation factor (BAF), 
sediment, mangrove, crab, Jobos Bay (Puerto Rico) 

1. Introduction 

Many coastal ecosystems are severely stressed as a result of overpopulation, intense coastal development, 
urbanization, spiraling resource use, pollution, and the spread of invasive species. Coastal and estuarine oceanic 
waters have been used by human for various purposes over the decades whereas most of these uses impact sensitive 
habitat areas and aquatic organisms (Kennish, 1994). 

Persistent organic pollutants (POPs) are still of great concern due to: a) persistence, b) long-range transport, 
c) potential to be bioaccumulated by organisms, and d) potential toxic effects on humans and wildlife (Nadal 
et al., 2015). Several POPs including chlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) are 
included in Annexes of Stockholm Convention which was adopted in 2001 and came into force in 2004 
(UNEP, 2001a). 

Physico-chemical properties of POPs are the main factor governing distributions of these chemicals in 
environmental media (Wania and Mackay, 1996). POPs have generally hydrophobic nature with log Kow 
values ranging from 3 to 7 (Jones and De Voogt, 1999; Kelly     et al., 2007). Therefore, these chemicals have 
an affinity to organic matter, low water solubility, great bio- accumulation potential, lower degradation rates, 

https://maps.google.com/?q=140+7th+Avenue+S.+St+Petersburg,+FL+34683&entry=gmail&source=g
mailto:halegria@mail.usf.edu
mailto:mmartin8@mail.usf.edu
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and high adsorption onto sediments. Once POPs are transported from river to estuary, solubility of POPs 
decreases in seawater due to the great ionic strength compared to that in freshwater environment. Therefore, 
an increased adsorption of POPs onto suspended particles and sediments occurs estuarine areas (Hong et al., 
2013; Turner and Millward, 2002; Turner and Rawling, 2001). In this way, adsorption process scavenge POPs 
largely onto suspended particles resulting less delivery of POPs to remote regions by oceanic current, and 
accumulation in sediments in estuarine and coastal areas. Ultimately, POPs can persist in sediments of coastal 
areas for long periods of time and can cause adverse environmental and health effects on benthic organisms 

Jobos Bay is the second largest bay of Puerto Rico as well as being one of the best protected harbors along the 
island’s south coast. Therefore, it has been attractive not only for its natural environment, but also for the 
development of heavy industry. The surrounding watershed includes agricultural areas as well as urban and 
industrial areas.  It has been suggested in the past that the Bay is impacted by input of pollutants including 
agrochemicals from surrounding agricultural fields. The goal of the current study was to identify uptake 
mechanisms of selected POPs such as OCPs and PCBs in the fiddler crab species, Uca rapax, in the Jobos Bay 
National Estuaring Research Reserve (NERR), Puerto Rico with specific goals of 1) to quantify levels of OCPs 
and PCBs in U. rapax; in A. germinans leaf litter associated with U. rapax burrows and in sediments associated 
with U. rapax burrows, b) to calculate bioconcentration factors in U. rapax 

2. Materials and Methods 
2.1. Study Area and Sample Collection 

Location of Jobos Bay and sampling sites are presented in Figure 1. Fiddler crab (Uca rapax), sediment from their 
burrows, and overlying mangrove leaf litter were collected from 9 stations in Jobos Bay National Estuarine Reserve 
in Puerto Rico from September 5-8, 2015.  Crab samples: Approx. 40 male U. rapax were collected from each 
site whereas specimens selected based on their body and propodus size. Each crab was collected by hand either 
from its burrow or from the surrounding area. Collected crab specimens were immediately placed into an acid-
washed Nalgene container and then frozen. Sediment samples: Approx. 40 grams of sediment was collected at 
each site. Before collection, soil overlying the sediment at burrowing sites was scraped away by hand (covered 
with latex gloves) and then underlying sediment collected, placed into an acid-washed Nalgene container, and 
stored in an ice cooler. Mangrove leaves: Approx. 30 grams of surface mangrove leaf litter collected from each 
site by hand. In the course of sampling, the type of mangrove was documented, and the litter was sealed in an acid-
washed Nalgene container and frozen until shipping back to the laboratory. All samples were freeze-dried and 
stored in a freezer until analysis. 

 

 

Figure 1.  Jobos Bay Sampling Sites (in red color framed panel, fish indicates designated marine dead zone. A: 
Agriculture area, B: Urban area, C: Thermoelectric plant, D: Sugar Factory, E: Chlorinated underwater pipe, F: 
Metal manufacturing plant, G: Petrochemical plant). 
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2.2. Extraction and Clean Up 

Crab samples: A 5 g of homogenized subsample of crabs was mixed with anhydrous sodium sulfate. Recovery 
spikes were added before extraction. Samples were subjected to Soxhlet extraction using 250 mL of 1:1 
dichloromethane:hexane. After extraction, samples were concentrated on rotary evaporated and solvent-exchanged 
with iso-octane. 

Sediment samples: 25 g of sediment sample was mixed with anhydrous sodium sulfate, spiked with labeled OC 
surrogates and extracted via Soxhlet with 250mL 1:1 DCM-hexane. Extract treated with Cu, filtered, concentrated 
and solvent-exchanged with isooctane 

Mangrove samples: 5g of sample was pulverized into powder and spiked with labeled OC surrogates, 
ultrasonicated 3 times for 45 min each time with 25mL 1:1 DCM-hexane and then combined extracts treated with 
Cu, filtered, concentrated and solvent-exchanged with isooctane 

Following extraction process, crab tissue subjected to gel permeation chromatography (GPC). Extracts of all three 
matrices were subjected to column chromatography using silica gel overlain with alumina and topped with 1cm of 
anhydrous sodium sulfate. The column was pre-eluted with 25mL DCM and 25mL hexane. After introduction of 
the sample, the column was eluted with 25mL 1:1 DCM:Hexane. Eluate was concentrated on a rotary evaporator 
and further concentration was done under a gentle stream of high-purity nitrogen gas. Solvent was exchanged into 
isooctane (1 mL) and 10μL of internal standard (13C12PCB-105) added. Target OC pesticides and PCBs were 
measured by gas chromatography mass spectrometer operated in electron impact (EI) mode. 2 μL of sample was 

injected in splitless mode for OCs and PCBs analysis. For OCs, the temperature program was: initial temperature 
of 90°C was held for one minute, increased to 160°C at 10°C/min, held at 230°C for five minutes, and then 
increased to 310°C at 20°C/min. For PCBs analysis, the temperature program was: initial temperature of 90°C 
held for one minute, increased to 160°C at 15°C/min, then increased by 3°C/min to 280°C and held for five 
minutes. PCB-209 was analysed on negative chemical ionization mode (NCI) on the same instrument using the 
same temperature program as for other PCBs congeners. Analysed OC pesticides were: α-,β-, γ- and -HCH; o,p’-
DDT; p,p’-DDT; o,p’-DDE; p,p’-DDE; o,p’-DDD; p,p’-DDD; heptachlor (HEPT), aldrin (ALD), endrin (ENDR); 
dieldrin (DIELD), endosulfan-I (ENDO-I) and endosulfan-II (ENDO-II); heptachlor epoxide-A (HEPX-A); 
heptachlor Epoxide-B (HEPX-B), cis-chlordane (CC), trans-chlordane (TC), methoxychlor (METH),  endrine 
ketone (ENDKET) and a total of 40 PCBs (Σ40-PCBs) congeners. Targeted PCBs congeners were: PCB-1, -2, -3, 
-4, -5, -8, -9, -16, -18, -19, -22,-25, -28, -44, -52, -56, -66, -67, -71, -74, -82, -87, -99, -110, -138, -141, -147, -153, 
-173, -174,                          -177, -179, -180, -187, -194, -195, -199, -203, -206, -209. 

2.3. Quality Assurrance/Quality Control 

Blank samples were prepared and analysed in the same manner as samples. Percent recovery of deuterated or 
13C12-labelled compounds were: p,p’-DDT (79-88%), dieldrin (88-102%), endosulfan (84-110%), 13C12-PCB28 
(89-94%) and 13C12-PCB-153 (81-101%).  

 

3. Results 
3.1. OCs and PCBs Concentrations 

Table 1 summarizes detection frequency of OC pesticides at sampling locations. DDTs were detected in 
almost all sampling stations in sediment, crab and mangrove samples except site 5. DDTs were used extensively 
in Puerto Rico for vector-borne disease control, which probably explains the frequency of detection.  Technical 
DDT was comprised mostly of p,p’-DDT (averaging 77%) and o,p’-DDT (averaging 15%), with lesser quantities 
of the DDE and DDD isomers.  It has also been established that the major degradation product of p,p’-DDT is 
p,p’-DDE.  The two OC pesticides most frequently detected are the major degradation of the largest constituent of 
the technical mixture (p,p’-DDE) and the second major component of technical DDT. There was a greater number 
of OC pesticides below detection levels in sediment and mangrove compared with crabs (in the case of crabs only 
γ-HCH was never above detection limits).  It is unclear why there would be several pesticides detected in crabs 
but not in the other matrices since presumably all three are being impacted by the same sources.  
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Table 1. Detection frequency of OC pesticides at sampling locations 

 Station # where OC pesticides detected 
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Figure 2. Box-and-whiskers plots of Σ22-OCs concentrations (ppb) in sediment, mangroves and crab samples (the 
center box is bounded by the 25th and 75th percentiles; the red dot depicts the median value whereas the vertical 
blue line represents the standard deviation) 

In sediment, Σ22-OCs concentration ranged between 0.11 ppb and 3.70 ppb (average: 1.57±1.33 ppb). Sampling 
station 7 showed the lowest Σ22-OCs concentration (0.11 ppb) while Station 4 showed the highest concentration 
(3.70 ppb). In mangrove samples, concentration values ranged between 0.31 ppb and 9.31 ppb with an average 
value of 3.16±3.55 ppb (minimum concentration was observed at Station 7 (0.31 ppb) while the highest 
concentration was detected at Station 2 (9.31 ppb)). Crab samples showed higher OCs concentrations compared 
to sediment and mangrove samples. Concentration of Σ22-OCs in crab samples was ranged between 0.23 ppb and 
149.36 ppb with an average value of 18.40±49.25 ppb. For crab samples, Σ22-OCs concentration detected in 
Station 6 was (149.36 ppb) the outlier and this data is not plotted in Figure 2. There was no clear correlation 
between concentrations in the three matrices.  In terms of individual OC pesticide concentrations, mean values 
were highest for heptachlor and methoxyclor in sediment; aldrin, o,p’-DDT and methoxychlor in mangrove tissue; 
and o,p’-DDT, endrin, o,p’-DDE and methoxychlor in crab tissue. However, it is difficult to make definitive 
inferences or statistical conclusions from the data because in many samples concentrations were below detection 
limits. 

 

Table 2. Σ40-PCBs concentrations (ppb) 

Site 
Number 

Sediment Mangrove Crab Sediment-
ΣICESa 

Mangrove-
ΣICESa 

Crab-
ΣICESa 

1 6.02 31.61 18.43 1.43 2.28 2.65 
2 26.46 35.47 28.93 14.94 2.16 1.71 
3 28.37 25.13 22.18 22.22 1.33 1.20 
4 10.67 39.78 17.62 0.73 2.12 1.13 
5 12.46 38.04 22.98 4.68 2.76 1.16 
6 5.16 20.53 18.00 0.27 1.45 1.10 
7 10.45 33.36 17.38 0.38 1.19 1.21 
8 12.74 16.04 9.89 3.82 1.17 1.08 
9 9.86 27.42 18.43 0.61 1.50 1.11 

ICES: International Council for the Exploration of the Seas; a ICES indicator PCBs: PCBs 28, 52, 101, 118, 138, 
153, and 180 

Concentration of Σ40-PCBs in mangrove and crab samples were higher compared to sediment samples. In 
sediment, average Σ40-PCBs concentration was detected to be 13.58±8.27 ppb while it was 29.70±8.05 ppb and 
19.32±5.16 ppb in mangrove and crab samples, respectively. Internationa Council for the Exploration of the SEAS 
(ICES) indicator PCB congeners sum was the highest at station 3 for sediment while total concentration of ICES 
indicator PCBs congeners were similar at almost all sampling locations for mangrove and crab samples which was 
ranged between 1.10-2.76 ppb. 

3.2. Bioaccumulation Factors (BAFs) of Target Chemicals 

It is well established that due to their lipophilicity, organic pollutants such as OC pesticides and PCBs may 
accumulate in the tissue of organisms.  This may also lead to biomagnification up a food chain/web.  One measure 
of the extent to which organic pollutants accumulate in tissue of organisms is the Bioaccumulation Factor (BAF).  
A simple way to measure BAF is: 

BAF = (concentration of chemical in organism)/(concentration in surrounding environment).  A ratio 
greater than 1 in theory indicates accumulation of the chemical from the surrounding environment to the organism. 
A ratio greater than 1 in theory indicates accumulation of the chemical from the surrounding environment to the 
organism. 

 It is well known that chemicals pose health risks for living organisms and bioaccumulation assessment 
is important in the scientific evaluation of risks that chemicals may pose to humans, other living organisms and 
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the environment. Relationships between the physical–chemical properties of organic chemicals and physiological 
responses in organisms have been subjected to several studies since the late 19th century (Meyer 1899); however, 
public attention was drawn to the risks of anthropogenic chemicals on human and environmental health in 1960s 
(e.g., Fox et al. 1991; Carson 1962). There is an intensive global effort of regulatory agencies to develop methods 
and criteria to assess many of the approximately 100000 existing chemicals  and the 1000–2000 new substances 
developed each year (USEPA 1976; European Commission 2001; OECD 2001; UNEP 2001b; Walker et al. 2002). 

In the current study, BAFs of OCs and PCBs were detected for a) sediment to mangrove (CA= concentration of 
chemical of interest in mangrove; CB=concentration of chemical of interest in sediment) b) sediment to crab (CA 
= concentration of chemical of interest in crab; CB=concentration of chemical of interest in sediment) and c) 
mangrove to crab (CA = concentration of chemical of interest in crab; CB=concentration of chemical of interest in 
mangrove) (Table 3) 

𝐵𝐴𝐹 =
𝐶𝐴
𝐶𝐵

 

For OCs, minimum BAF value was detected to be 0.03 (at Station 5, crab/mangrove) whereas the highest BAF 
value was 847.75 (Station 6, Crab/sediment). For PCBs, lowest BAF value observed at Station 6 for crab/mangrove 
while the highest BAF value was 4.3 for crab/sediment at Station 9. For ICES indicator PCBs congeners, lowest 
BAF value was 0.05 (station 7, crab/sediment) and the highest value was 5.46 (Station 4, mangrove/sediment). 
Results given in Table 3 shows that bioaccumulation was most evident from sediment to mangroves. However, 
there was no bioaccumulation evident from mangrove to crab whereas there was minimal from sediment to crab.  
In the case of OCs, bioaccumulation was consistent at stations 6 and 7, with station 6 indicating extremely high 
bioaccumulation from both sediment and mangroves to crabs.  The same was not the case with PCBs.  The 
extremely high BAFs at station 6 are driven by both very low concentrations in sediment (second lowest 
concentration) and the extremely high concentration in crabs (over 100 times higher than in mangroves and over 
1000 times higher than in sediments).  It is unclear why crabs at this site would have such high levels compared 
to any other site. 
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Table 3. BCF values for Σ22-OCs and Σ40-PCBs 

 BAF 
 OCs Σ40-PCBs ICES-PCBs 
Sampling 
Station 

𝑴𝒂𝒏𝒈𝒓𝒐𝒗𝒆

𝑺𝒆𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕
 

𝑪𝒓𝒂𝒃

𝑺𝒆𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕
 

𝑪𝒓𝒂𝒃

𝑴𝒂𝒏𝒈𝒓𝒐𝒗𝒆
 

𝑴𝒂𝒏𝒈𝒓𝒐𝒗𝒆

𝑺𝒆𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕
 

𝑪𝒓𝒂𝒃

𝑺𝒆𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕
 

𝑪𝒓𝒂𝒃

𝑴𝒂𝒏𝒈𝒓𝒐𝒗𝒆
 

𝑴𝒂𝒏𝒈𝒓𝒐𝒗𝒆

𝑺𝒆𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕
 

𝑪𝒓𝒂𝒃

𝑺𝒆𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕
 

𝑪𝒓𝒂𝒃

𝑴𝒂𝒏𝒈𝒓𝒐𝒗𝒆
 

1 0.74 4.13 5.55 2.71 1.82 0.67 2.46 1.82 0.74 
2 9.30 1.17 0.13 1.25 0.78 0.62 0.31 0.28 0.92 
3 0.29 0.29 1.02 3.15 1.63 0.52 3.11 3.18 1.02 
4 0.26 0.12 0.47 3.81 3.38 0.89 5.46 4.13 0.76 
5 6.92 0.21 0.03 3.04 1.86 0.61 0.59 0.25 0.42 
6 6.00 847.75 141.30 3.65 1.61 0.44 2.90 1.54 0.53 
7 2.74 12.23 4.46 0.87 0.77 0.88 0.06 0.05 0.90 
8 0.14 0.12 0.86 1.34 1.09 0.82 0.14 0.11 0.79 
9 11.39 0.64 0.06 2.59 4.30 1.66 0.77 1.10 1.42 

Bolded numbers shows significant bioaccumulation of chemicals of interest 
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Conclusions 

Results of the study indicated that Σ22-OCs and Σ40-PCBs were at measurable levels in sediment, mangrove and 
crab samples collected from Jobos Bay National Estuarine Reserve in Puerto Rico. Variation in detected 
concentrations of OCs were highly variable in mangrove samples followed by sediment but concentration levels 
were similar in crab samples at different sampling locations. There seem to be clear differences between uptake 
of PCBs compared with OC pesticides. Results indicate transfer of OC pesticides from sediment and from 
mangroves to crabs but not for PCBs. Moreover, the results indicate that Jobos Bay has been impacted by 
pollutants from the surrounding watershed and that pollutants may be bioconcentrated and bioaccumulated in 
species in this ecosystem.  Further research with more sampling stations would help elucidate the uptake 
mechanisms of these pollutants in organisms in the study site. 
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31-)  EVALUATİON OF THE ENDOCRİNE-DİSRUPTİNG EFFECTS OF 

HOMOSALATE (HMS) AND 2-ETHYLHEXYL 4-DİMETHYLAMİNOBENZOATE 

(OD-PABA) İN RAT PUPS DURİNG THE PRENATAL, LACTATİON, AND EARLY 

POSTNATAL PERİODS. 

Meltem Erol1, Oya Ercan2, Özlem Bostan Gayret1, Pembegül Güneş3, Özgül Yiğit1, Ayşegül Güneş4, İsmet Çok5 

1.University of Health Sciences Bagcilar Training and Research Hospital, Pediatrics, Istanbul Turkey 

2. Istanbul University -Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical School, Department of Pediatric Endocrinology 

3. University Of Health Sciences Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology, 
Istanbul, Turkey 

4. University Of Health Sciences Bagcilar Training And Reserch Hospital, Department of Biochemisty,Istanbul, 
Turkey 

5. Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology, Gazi University, Ankara, Turkey 

Aim 

Homosalate (HMS), 2-ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate (OD-PABA) are the most common active ingredients 
used as UV filters.  In the present study, the effects of dermal HMS and OD-PABA exposure on the thyroid gland 
and its functions, the reproductive system, and pubertal development were evaluated in a rat model at different 
time points during life that mimicked the prenatal, lactation, and early infancy periods. 

Methods 

HMS paraffin solution and OD-PABA paraffin solution were topically applied to shaved areas on the rats’ back 

at doses of 2mg/cm2. And of the study the thyroid glands, uteri, testes, prostate glands and seminal vesicles were 
excised and weighed, and the reproductive organs were analyzed histologically. The serum hormone levels were 
measured. 

Results 

In the prenatal period, the thyroxine (T4) levels increased in the female rats in the exposed groups (p<0.05); the 
thyroid weights, reproductive organ weights and gonadal hormone levels were not altered. In males, the 
testosterone levels decreased (p<0.05), but the thyroid weights, T4 levels, prostate and testis weights were not 
changed. In the lactation period, the weights of the thyroid glands  increased in the exposed female groups 
(p<0.05), but the T4, gonadal hormone levels and reproductive organ weights were not changed. In the males, the 
thyroid gland weights, T4 levels, reproductive organ weights and gonadal hormone levels were not changed. 
During infancy, the thyroid gland weights increased in the female rats in the exposed groups (p<0.05), but the T4 
levels, gonadal hormone levels and reproductive organ weights were not affected. In the male rats in the exposed 
groups, the T4 levels were increased (p<0.05), but the thyroid and reproductive organ weights, gonadal hormone 
levels were not affected. Organ histopathology was not affected in all groups. 

 

Conclusion 

The dermal exposure of OD-BAPA and HMS during the prenatal, lactation and early infancy period  does not 
effect the thyroid function and pubertal development of female and male rat pups. 

Key words: 

endocrine disruptors, rat, pubertal development, HMS, OD-PABA 
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32-)  KONYA’DAKİ KADINLARIN ÇALIŞMA DURUMLARINA GÖRE BESİN 

HAZIRLAMA VE PİŞİRME UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ 

M.Ali CEBİRBAY1, Ebru BAYRAK1, Nazan AKTAŞ1 

1 Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Alaeddin Keykubad Kampüsü, Selçuklu, KONYA 
E-mail: naktas@selcuk.edu.tr  
 
Özet 

Çalışma, Konya’daki kadınların besin hazırlama ve pişirme yöntemleri konusundaki uygulamalarını belirlemek 

amacıyla planlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup, örneklemi Konya il merkezinde yaşayan 18-
65 yaş arasındaki kadınlardan olasılıklı örnekleme yöntemiyle seçilen 400 birey oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze 

görüşme tekniği kullanılarak anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Anket formunda kadınların demografik 

bilgileri ile sebze, süt ürünleri, et-yumurta, kuru baklagil ve tahıllara yönelik besin hazırlama ve pişirme 

uygulamalarının belirlenmesine ilişkin sorulara yer verilmiştir. Kadınların 18-29, 30-50 ve 50 yaş ve üzerindeki 

dağılımı sırasıyla %33.5, %48.8 ve %17.7 olarak bulunmuştur. Kadınların eğitim durumu; %39.5’i üniversite 

mezunu, %25’i ilkokul, %20.8’i lise, %9.8’i ortaokul mezunu olarak belirlenmiştir. Kadınlar meslek gruplarına 

göre; ev hanımı, memur ve serbest meslekte çalışanlar sırasıyla % 50, % 29.6 ve % 18.3 olarak ayrılmıştır. Düzenli 

olarak ev dışında yemek yeme durumları çalışan kadınlarda %32.5, çalışmayanlarda ise %17.5 olarak 

bulunmuştur. Çalışan kadınların %53.5’i sebzeleri kendi suyunda veya az suda pişirirken, çalışmayan kadınlarda 

bu oran %70 olup; sebzeleri pişirme yöntemleri arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05). Çalışan ve çalışmayan 

kadınların etleri pişirirken en çok tercih ettikleri yöntemin kavurma olduğu (sırasıyla %42.5 ve %48.5) 

belirlenmiştir. Çalışan kadınların %62’si kuru baklagillerin haşlama suyunu dökerken, çalışmayan kadınların 

%62.5'i haşlama suyunu dökmediği belirlenmiştir. Sütlü tatlı yapımında çalışan kadınların %36.5’i 

çalışmayanların ise %49.5’i şekeri en son bileşen olarak kullanmaktadır. Çalışan kadınların %93.5'i, 

çalışmayanların %91'i tahıl yemeklerinde kavurma işlemini uygulamaktadır.  Kadınların çalışma durumlarına 

göre besin hazırlama ve pişirme uygulamaları açısından farklılıklar bulunmakla birlikte, elde edilen sonuçlar besin 

gruplarına yönelik sağlıklı ve doğru yöntemlerin tercih edilmediğini göstermektedir. Kadınlara besinlerin satın 

alınmasından başlayarak hazırlama, pişirme, muhafaza ve servis aşamalarında sağlıklı uygulamalar hakkında bilgi 

verilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Besin hazırlama, pişirme yöntemleri, Konya, kadın. 

DETERMINATION OF FOOD PREPARATION AND COOKING PRACTICES ACCORDING TO THE 
WORKING CONDITIONS OF WOMEN IN KONYA 

Abstract 

The study was planned to determine the practices of food preparation and cooking methods of women in Konya. 
The survey model was used in the study and the probability sampling consisted of 400 individuals selected from 
the 18-65 age group living in the city center of Konya. The data were obtained by means of a face-to-face interview 
technique with questionnaire form. The questionnaire included the demographic information of the women and 
the questions regarding to food preparation and cooking practices for vegetables, dairy products, meat-eggs, 
legumes and cereals. The distribution of women between 18-29, 30-50 and 50 years and above was found 33.5%, 
48.8% and 17.7%, respectively. Educational status of women was determined as 39.5% university graduates, 25% 
primary school students, 20.8% high school graduates and 9.8% secondary school graduates. According to the 
profession groups of women; housewife, civil servant and self-employed distributed as 50%, 29.6% and 18.3% 
respectively. Regular eating out situations were found to be 32.5% in employed women and 17.5% in unemployed 
women. 53.5% of employed women cook vegetables in their own water or in less water, while this rate is 70% in 
unemployed women; the difference between cooking methods was significant (p<0.05). The most preferred 
method for cooking meat was roasting determined in employed and unemployed women (42.5%, 48.5%, 
respectively). 62% of the employed women pour boiled water of the legumes, but in unemployed women 37.5% 
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don’t pour boiling water. In making dairy dessert, 36.5% of employed women and 49.5% of unemployed women 

add sugar as the last ingredient. 93.5% of the employed women and 91% of the unemployed women practicing 
roasting process in cooking meal from cereals. Although there are differences in terms of food preparation and 
cooking practices according to the working conditions of women, the results show that healthy and correct 
methods for food groups are not preferred. Women should be informed about healthy practices starting from the 
purchase in the preparation, cooking, preservation and service stages of nutrients and awareness should be 
increased. 

Keywords: Food preparation, cooking methods, Konya, women. 

1. Giriş 

Toplumlara özgü kültürel özellikler uzun bir zaman sürecinin getirdiği birikimler sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Toplumun kültürüyle birlikte gelişen beslenme alışkanlıkları, beslenme ve sağlık yönünden yararlı 

olanlar kadar yanlış uygulamalar da içerebilmektedir. Bu yanlış uygulamalar yemeğin örüntüsü, hazırlama, 

pişirme ve muhafaza aşamalarına bağlı olarak şekillenmektedir (Yücecan vd., 1999). Teknolojik gelişmeler ve 

sanayileşme, besinlerin daha fazla süreçlerden geçerek insanlara ulaşmasına yol açmaktadır. Tarladan sofraya 

gelinceye kadar; uygun olmayan depolama koşulları, hazırlama sırasında hava, su, ısı, ışık etkileşimi, asidik ve 

bazik ortamlar gibi çeşitli etmenler besin öğelerinin birçoğunun etkisini yitirmesine yol açmaktadır (Walji, 2001). 

Besinlerin hazırlaması sırasında meydana gelen değişiklikler besinlerin tadını, dokusunu, görünümünü ve besin 

kalitesini etkileyebilmektedir (Crosby, 2012). Hazırlama ve pişirmede uygun olmayan yöntemlerin seçilmesi 

besleyici değerde özellikle vitamin kayıpları, proteinlerin yapısının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır 

(Fabbri ve Crosby, 2016). Besin öğelerindeki kayıpların fazla olması sonucunda, vücudumuz için gerekli olan 

besin öğeleri az alınmakta veya hiç alınmamakta, böylece insanlar yetersiz ve dengesiz beslenme sorunu ile karşı 

karşıya kalabilmektedir (Ayaz Topçu vd., 2003). Sağlıklı beslenmek ve kronik hastalıklardan korunmak için 

yemekleri pişirirken; haşlama, buğulama, fırın ve ızgara gibi yağsız ve az yağda pişirme yöntemlerinin 

uygulanması önerilmektedir. Bu öneriler doğrultusunda, fırınlama/ızgara/teflon tavada (yağsız) pişirme, ıslatma, 

az veya çok suda pişirme/buğulama, buharda, düdüklü ve basınçlı tencerede pişirme yöntemleri doğru uygulama; 

haşlayıp süzdürme (suyunu dökme), kavurma, köz/mangal gibi doğrudan ateşte pişirme, yağda kızartma 

yöntemleri ise hatalı uygulamalar olarak değerlendirilmektedir (Anonim, 2010). Bu araştırma Konya’daki 

kadınların besin hazırlama ve pişirme yöntemleri konusundaki uygulamalarını belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. 

2. Yöntem 

Araştırma tarama modeli şeklinde dizayn edilmiş olup, seçkisiz olmayan amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla kadınların “çalışma durumu” ölçüt olarak 

belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Konya il merkezinde yaşayan 18-65 yaş arasındaki 200’ü çalışan ve 

200’ü çalışmayan olmak üzere toplam 400 kadından oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 

anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Anket formu, konu ile ilgili kaynaklardan ve daha önce yapılmış 

araştırmalardan yararlanılarak hazırlanmış, uzmanların görüşleri alınarak katılımcılar tarafından kolayca 

anlaşılabilecek hale getirilip son şekli verilmiş ve uygulanmıştır. Anket formunda kadınların demografik bilgileri 

ile sebze, süt ürünleri, et-yumurta-kuru baklagil ve tahıllara yönelik besin hazırlama ve pişirme uygulamalarının 

belirlenmesine ilişkin sorulara yer verilmiştir. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 21.0 paket programı 
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kullanılarak yapılmıştır. Bulgular tablolarda sayı (n) ve yüzde (%) olarak ifade edilmiştir. İstatistiksel analizde 

Ki-kare (χ2) önemlilik testi kullanılmış ve 0.05’ten küçük p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Çalışmaya katılan kadınların demografik özellikleri incelendiğinde; kadınların %33.5’i 18-29 yaş 

grubuna, %48.8’i 30-50 yaş grubuna, %17.7’i 50 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır. Kadınların %32.8’inin 

bekar, %67.3’ünün evli olduğu belirlenmiştir. Kadınların eğitim düzeyleri incelendiğinde; %39.5’inin üniversite, 

%25’inin ilkokul, %20.8’inin lise, %9.8’inin ortaokul mezunu olduğu bulunmuştur. Ailedeki birey sayısı 

değerlendirildiğinde, kadınların yarıdan fazlasının (%59.8) ailedeki birey sayısı 4-6, %36.3’ünün 1-3, %4’ünün 

de 7-9 kişidir. Kadınlar meslek gruplarına göre; ev hanımı, memur ve serbest meslekte çalışanlar sırasıyla %50, 

%29.6 ve %18.3 olarak belirlenmiştir. Düzenli olarak ev dışında yemek yeme durumları çalışan kadınlarda %32.5, 

çalışmayanlarda ise %17.5 olarak bulunmuş olup, yemek yeme durumları arasındaki fark anlamlıdır (χ2: 14.227; 

p<0.05). Araştırmaya katılan kadınların sebze hazırlama ve pişirme uygulamaları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Kadınların Sebzeleri Hazırlama ve Pişirmeye Yönelik Uygulamaları 

Uygulamalar 
Çalışan Çalışmayan 

χ2 
n % n % 

Sebzeleri hangi sıra ile hazırlarsınız?  
    Ayıklama-kesme-yıkama 39 19.5 24 12.0 

13.672 
p<0.05 

    Ayıklama-yıkama-kesme 78 39.0 105 52.5 
    Ayıklama-yıkama-kesme-yıkama 44 22.0 30 15.0 
    Yıkama-ayıklama-kesme 32 16.0 39 19.5 
    Dikkat etmem 7 3.5 2 1.0 
Sebzeleri en çok hangi yöntemle pişirirsiniz?    

Haşlama 36 18.0 13 6.5 
 
18.298 
p<0.05 

Kendi suyunda veya az suda pişirme 107 53.5 140 70.0 
 Kızartma 50 25.0 43 21.5 
 Haşlama-Fırında Kızartma 7 3.5 4 2.0 

Salata yapımında yeşil yapraklı sebzeleri nasıl doğrarsınız? 
    Bıçakla normal büyüklükte 143 71.6 162 81.0 

11.186 
p<0.05 

    Elle koparma 25 12.4 10 5.0 
Bıçakla ince 32 16 28 14.0 

Salatayı ne zaman hazırlarsınız? 
    Yemekten 2 saat önce 5 2.5 7 3.5 

0.426 
p>0.05 

    Yemekten 1 saat önce 10 5.0 9 4.5 
    Yemekten 30 dk önce 56 28.0 54 27.0 

Yemekten hemen önce 129 64.5 130 65.0 
Sebzelerin haşlama suyunu kullanır mısınız? 
    Evet 79 39.5 80 40.0 0.01 

p>0.05     Hayır 121 60.5 120 60.0 
 

Besin grupları içerisinde sebzeler, hazırlama ve pişirilme sırasında besin ve ekonomik değeri yönünden 

en çok kayba uğrayan grup arasında gösterilebilir. Yapılan en önemli hatalardan birisi sebzelerin kesildikten sonra 

yıkanması işlemidir (Ayaz Topçu vd., 2003). Sebze hazırlamadaki doğru uygulama taze sebzelerin (pazı, ıspanak 

ve benzeri yeşil yapraklı) yıkanma, ayıklama ve sonra doğrama işlemidir. Sebzeleri soyup veya ayıklayıp 
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kesildikten sonra yıkamak, suda eriyen C ve B grubu vitaminlerin kaybına neden olmaktadır (Baysal, 2011). Hem 

çalışan (%39) hemde çalışmayan kadınların (%52.5) yanlış bir uygulama olan ayıklama-yıkama-kesmeyi yüksek 

düzeyde tercih ettikleri, buna karşın doğru uygulama olan yıkama-ayıklama-kesme işlemi ise çalışanlarda %16, 

çalışmayanlarda %19.5 olarak bulunmuştur. Uygulanan işlemler arasında kadınların çalışma durumuna göre 

anlamlı farklılık vardır (χ2: 13.672; p<0.05).Yapılan birçok araştırmada, özellikle yeşil yapraklı sebzelerin 

hazırlanmasında yanlış uygulamaların daha çok yapıldığı belirlenmiştir (Hasipek ve Örmeci, 1988; Malatyalıoğlu, 

1991; Sevenay, 1996; Ersoy ve Ersoy 1999; Güler ve Özçelik 2002; Çalış 2005; Derin vd., 2016). 

Çalışan kadınların %53.5’i sebzeleri kendi suyunda veya az suda pişirirken, çalışmayan kadınlarda bu 

oran %70 olup; sebzeleri pişirme yöntemleri arasındaki fark anlamlıdır (χ2: 18.298; p<0.05). Yapılan başka bir 

çalışmada (Koçak, 2005) da, şehirdeki kadınların %80.0 gibi büyük bir çoğunluğunun sebzeleri kendi suyunda 

veya az suda pişirdikleri görülürken, bu oranın köydeki kadınlarda sadece %18.7 olduğu belirlenmiştir. Yine aynı 

çalışmada, genel olarak kadınların %49.3’ünün sebzeleri kendi suyunda veya az suda, %25.7’sinin haşlayıp 

suyunu dökerek, %15.7’sinin bol suda, %9.3’ünün yağda kavurup az suda pişirdikleri görülmektedir. Türkiye’de 

sebze yemeklerinde (etli/etsiz) az veya çok suda pişirme/buğulama en çok kullanılan (%79.4) yemek pişirme 

yöntemi olarak belirtilmiştir (Anonim 2010). 

Sebzeler pişirilirken kaynar suya atılmalı ve mümkün olduğunca az su kullanılmalı ve  pişirme suyu 

dökülmemelidir (Baysal, 2011). Araştırmaya katılan kadınların sebzeleri pişirmeden önce haşlama suyunu döken 

çalışan ve çalışmayan kadınların düzeyi sırasıyla %60.5 ve %60’dır. Araştırmaya katılan kadınların sebzeleri 

pişirmeden önce haşlama suyunu dökmeyen çalışan ve çalışmayan kadınların düzeyi sırasıyla %39.5 ve %40 

olarak bulunmuştur. Derin ve diğerlerinin (2016) yaptığı çalışmada, kadınların yarıdan fazlasının (%51.6) 

sebzelerin haşlama suyunu kullandıkları, bunun %54.6’sının haşlama suyunu çorba yapımında değerlendirdikleri 

görülmektedir. Tablo 1’den görüldüğü üzere, doğru bir uygulama olarak sebzelerin kendi suyunda veya az suda 

pişirilmesi bu çalışmada çalışan ve çalışmayan kadınlarda sırasıyla %53.5’i, %70’i olup, anılan diğer çalışmalarla 

da benzerlik içindedir (Koçak, 2005; Derin vd., 2016).  

Çalışan ve çalışmayan kadınların yeşil yapraklı sebzeleri normal büyüklükte bıçakla doğrama düzeyi 

sırasıyla %71.6 ile %81’dir. Buna karşın yeşil yapraklı sebzelerin salatalara eklenmesinde elle koparmayı seçen 

çalışan ve çalışmayan kadınların düzeyi ise sırasıyla %12.4 ve %5 olarak belirlenmiştir. Çalışma durumuna göre 

salata hazırlamada yeşil yapraklı sebzelerin doğrama düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (χ2: 11.186; 

p<0.05). 

Kadınların salatayı yemekten ne kadar süre önce hazırladıkları dikkate alındığında yemekten hemen önce 

yanıtı çalışan ve çalışmayan kadınlarda sırasıyla %64.5 ve %65 olarak bulunmuştur. Derin ve diğerlerinin (2016) 

yaptığı araştırma kapsamındaki kadınların yarıdan fazlasının (%67.5) salatayı yemekten hemen önce hazırladıkları 

ve %59.1’inin yemekten hemen önce salata sosunu ilave ettikleri görülmektedir. Ayaz Topçu’nun (2003) yaptığı 

çalışmada ise ev hanımlarının %91.6’sının salataları bekletmeden tüketmekte olduğu saptanmıştır. Tablo 2’de 

kadınların süt ve ürünleri hazırlama ve pişirme uygulamaları verilmiştir. 

 

 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Kadınların Süt ve Ürünleri Hazırlama ve Pişirmeye Yönelik Uygulamaları 

Uygulamalar 
Çalışan Çalışmayan 

χ2 
n % n % 

Çiğ sütü ne kadar pişirirsiniz?  
Kaynayana kadar 39 19.5 22 11.0 

9.997 
p<0.05 Kaynadıktan sonra 1-5 dk 29 14.5 18 9.0 

Kaynadıktan sonra 5 dk ve üzeri 132 66.0 160 80.0 
Sütlü tatlı yapımında şekeri ne zaman ilave edersiniz? 
    Süt kaynamadan önce 42 21.0 37 18.5 

11.949 
p<0.05 

    Süt kaynayınca 49 24.5 48 24.0 
Ocaktan inmesine yakın 73 36.5 99 49.5 

    Fark etmez 36 18.0 16 8.0 
Evde düzenli olarak yoğurt, peynir yapar mısınız? 
    Evet 138 69.0 157 78.5 4.662 

p<0.05     Hayır  62 31.0 43 21.5 
Yoğurdun suyunu değerlendirir misiniz? 
    Evet 142 71.0 144 72.0 0.049 

p>0.05     Hayır 58 29.0 56 28.0 
 

Pastörize ve sterilize edilmemiş süt kabardıktan sonra 4-5 dakika karıştırılarak kaynatılmalıdır. Ardından 

hemen soğutulup cam kavanoz içerisinde buzdolabına konularak 1-2 gün içerisinde kullanılmalıdır (Baysal, 

2011). Çalışmada çiğ sütü kaynadıktan sonra 5 dk ve üzerinde pişiren çalışan kadınların düzeyi %66 iken 

çalışmayanlarda %80 olarak bulunmuş ve gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (χ2: 9.997; p<0.05). 

Yapılan bir çalışmada, kadınların %63.9’u sütü kaynamaya başlayınca 5 dakika daha karıştırarak pişirmektedir 

(Derin vd., 2016). 

Sütlü tatlılar pişirilirken şekerin tatlının ocaktan indirilmeye yakın eklenmesi protein değerinin 

azalmasını önlemekte ve biyolojik değerinin en üst düzeyde kalmasını sağlamaktadır (Baysal, 1984). Çalışmada, 

çalışmayan kadınların yarıya yakınının (%49.5’i), çalışan kadınların %36.5'inin sütlü tatlı pişirirken şekeri, doğru 

uygulama olarak tatlının ocaktan inmesine yakın ilave ettikleri görülmüş olup, her iki grup arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(χ2: 11.949; p<0.05) (Tablo 2). Derin ve diğerleri (2016) tarafından 

yürütülen çalışmada, çalışmayan kadınların %47.4’ünün, çalışan kadınların %29.2'sinin sütlü tatlı pişirirken şekeri 

en son ilave ettikleri görülmüş olup, aradaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Evde düzenli olarak yoğurt/peynir yapanların düzeyi çalışmayan kadınlarda (%78.5), çalışan kadınlara 

göre daha yüksek bulunmuş olup, aralarındaki fark anlam taşımaktadır (χ2: 4.662; p<0.05) (Tablo 2). Yoğurt 

torbaya konup süzülür ve süzülen suyu atılırsa özellikle B grubu vitaminlerinde (örn., B2) kaybı ortaya 
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çıkmaktadır. Yoğurt yapımında veya yapıldıktan sonra ortaya çıkan su çorba ve hamur işlerinde kullanılarak 

değerlendirilmelidir (Baysal, 2013). Bu çalışmada çalışan ve çalışmayan kadınların sırasıyla %71’i ve %72’si 

yoğurt suyunu değerlendirdikleri saptanmıştır. Kadınların et-yumurta-kuru baklagil hazırlama, pişirmeye yönelik 

uygulamaları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Kadınların Et-Yumurta-Kurubaklagil Hazırlama ve Pişirme Uygulamaları 

Uygulamalar 
Çalışan Çalışmayan 

χ2 
n % n % 

Etleri genelde nasıl pişirirsiniz?  
    Kızartma 17 8.5 9 4.5 

11.189 
p<0.05 

    Kavurma 85 42.5 97 48.5 
    Haşlama 40 20.0 57 28.5 
    Fırında 31 15.5 22 11.0 
    Izgara 27 13.5 15 7.5 
Eti pişirmeden önce marine eder misiniz? 

Evet 94 47.0 88 44.0 0.363 
p>0.05 Hayır  106 53.0 112 56.0 

Yumurtayı kaç dakika haşlarsınız? 
    1-2 dk 11 5.5 6 3.0 

13.745 
p<0.05 

    3-4 dk 48 24.0 67 33.5 
    5-6 dk 83 41.5 96 48.0 

7-10 dk 58 29.0 31 15.5 
Yumurtayı kaynattıktan sonra nasıl soğutursunuz? 
    Kendi suyunda 59 29.5 38 19.0 6.002 

p>0.05     Soğuk suya tutarak 141 70.5 162 81.0 
Kurubaklagilleri hangi sıralama ile pişirmeye hazırlarsınız? 
    Ayıklama-yıkama-ıslatma 129 64.5 154 77.0 

14.003 
p<0.05 

    Yıkama-ıslatma 23 11.5 17 8.5 
    Islatma 4 2.0 7 3.5 
    Ayıklama-ıslatma 20 10.0 15 7.5 

Ayıklama-yıkama 16 8.0 5 2.5 
Dikkat etmem 8 4.0 2 1.0 

Kurubaklagilleri haşladıktan sonra suyunu döker misiniz? 
Evet 124 62.0 125 62.5 2.698 

p>0.05 Hayır 76 38.0 75 37.5 
 

Etin elde edildiği karkas bölgesi ve bağ dokusu içeriğine göre pişirme yöntemi seçilmelidir. Bu şekilde 

etin lezzeti, sindirilebilirliği ve tüketilebilirliği artırılmaktadır. Etlere ısıl işlem uygulanması sonucunda etlerde 

bulunan proteinlerde denatürasyon gerçekleşerek yapısı sertleşmektedir. Bu sırada ısıl işlem sonucunda etin 

yapısında bulunan su dışarı et yüzeyine çıkarak uzaklaşmakta ve böylece et yüzeyi kurumaktadır. Pişirmede 

kullanılan yöntem ve sıcaklığa bağlı olarak oluşan kuruma etin lezzetini ve besin öğesi içeriğini olumsuz yönde 
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etkilemektedir. Yüksek derecede pişen etlerde sıcaklığın etkisi ve kaybolan su ile birlikte folik asit, B1 ve B12 

vitamini kayba uğramaktadır. Fırın, ızgara ve yağda kızartmada sıcaklık ve pişme süresine göre B vitaminlerindeki 

kayıplar %40’a kadar çıkabilmektedir (Baysal, 2013).  

Tablo 3 incelendiğinde; çalışan ve çalışmayan kadınların etleri pişirirken en çok tercih ettikleri yöntemin 

kavurma (%42.5, %48.5) olduğu görülmektedir. Çalışma durumuna göre, et pişirme yöntemleri 

değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur (χ2: 11.189; p<0.05).  

Yumurtaya uygulanan ısıl işlem yumurtada var olan proteinlerin denatürasyon ve koagülasyona neden 

olmakta ve sonuçta yumurtanın sindirilebilirliği ve biyoyararlılığı artmaktadır. Ancak yumurtanın biyoyararlılığı 

pişirme süresi ile doğrudan ilişkilidir. Yumurtanın pişirilme süresinin iyi ayarlanması gereklidir. Örneğin, 

yumurtanın pişirme süresi uzarsa veya tazeliğini kaybettiğinde yumurta sarısındaki demir, yumurta beyazındaki 

sülfür ile birleşerek yumurta sarısının etrafında yeşil bir halka şeklinde FeS oluşumuna neden olmakta, besin 

öğelerinin biyoyararlılığı azalmaktadır. Biyoyararlılığı üst düzeyde tutmak için yumurtayı yağda pişirmek yerine, 

suda pişirme metodu tercih edilmeli ve pişme süresi 8-10 dakikayı geçmemelidir (Baysal, 2013; Baysal, 2011).   

Çalışmaya katılan çalışan ve çalışmayan kadınlara sorulan “yumurtayı kaç dakika haşlarsınız?” sorusuna 

kadınlar sırasıyla %5.5’i ve %3’ü 1-2 dk, %24’ü ve %33.5’i 3-4 dk, %41.5’i ve %48’i 5-6 dk, %29’u ve %15.5’i 

7-10 dk cevabını vermişler ve gruplar arasında anlamlı fark belirlenmiştir (χ2: 13.745; p<0.05) (Tablo 3). 

Katılımcılara sorulan “yumurtayı kaynattıktan sonra nasıl soğutursunuz ?” sorusuna soğuk suya tutarak yanıtı 

çalışan ve çalışmayan kadınlarda sırasıyla %70.5 ve %81 olduğu bulunmuştur.  

Kurubaklagiller gerek hasattan önce henüz bitki canlı iken, gerekse hasattan sonra kurutulma sırasında 

yapılarındaki suyun büyük bir kısmını kaybetmeleri nedeniyle kuru ve sert bir yapı kazanmaktadır. Bu durum 

kuru baklagillere muhafaza süresinin uzamasına da neden olmaktadır. Nisbi rutubet oranının düşük olması 

nedeniyle de pişirilme süreleri taze sebzelere göre daha uzun süre almaktadır (Koçak, 2005). Kuru baklagillerin 

pişirilmesinde ise temel ilke protein sindirimini engelleyen antitriptik faktörün ortadan kaldırılması, dolayısıyla 

biyoyararlılığının yükseltilmesi ve sindiriminin kolaylaştırılmasıdır. Kuru baklagillerin çoğunluğu kaybettikleri 

suyu sağlama amacıyla pişirilmeden önce ıslatma işlemine tabi tutulmaktadır. Islatma uzun süreli olursa, 

oligosakkaritlerin bir kısmı ıslatma suyuna geçmektedir (Ayaz Topçu vd., 2003). Kuru baklagillerin hazırlama 

aşamasındaki temel amaç, ıslatma suyunun dökülmesi, haşlama suyunun dökülmemesidir. Çünkü haşlama 

suyunun dökülmesi ile suda eriyen vitaminlerde önemli kayıplar olmaktadır (Baysal, 2011). 

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (Anonim 2010)’na göre kuru baklagillere (etli/etsiz) en çok 

düdüklü/basınçlı tencere ile pişirme (%45) işlemi uygulanmaktadır. Yine aynı çalışmada benzer şekilde kırmızı 

etlerin pişirilmesinde sırasıyla suda pişirme/buğulama (%39.4) ile kavurma (%34.7) yöntemleri en çok tercih 

edilmektedir. Yumurta yağda kızartma (%66.8) ile haşlayıp süzdürme (suyunu dökme) (%60.9) yöntemleri ile 

pişirilmektedir.  

Kuru baklagilleri haşladıktan sonra suyun döken çalışan kadınların düzeyi birbirine yakın (sırasıyla %62 

ve %62.5) olup, bu uygulama açısından çalışan ve çalışmayan kadınlar arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamsızdır (χ2: 2.698; p>0.05). Tablo 4’te kadınların tahılları hazırlama ve pişirme uygulamaları verilmiştir. 

Tablo 4. Kadınların Tahıl Hazırlama ve Pişirmeye Yönelik Uygulamaları 

Uygulamalar 
Çalışan Çalışmayan 

χ2 
n % n % 
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Pirinç ve bulguru pişirmeden önce ne yaparsınız? 
    Suda bekletirim 99 49.5 99 49.5 0.648 

p>0.05     Yıkarım 92 46.0 95 47.5 
    Hiçbir şey yapmam 9 4.5 6 3.0 
Pilav yaparken kavurma işlemi yapar mısınız? 
    Evet 187 93.5 182 91.0 0.874 

p>0.05     Hayır 13 6.5 18 9.0 
Makarnayı nasıl pişirirsiniz? 
    Bol suda haşlar, suyunu dökerim 107 53.5 121 60.5 2.000 

p>0.05     Bol suda haşlar, suyunu değerlendiririm 19 9.5 16 8.0 
    Az suda haşlar,suyunu çektiririm 74 37.0 63 31.5 

 

Tablo 4’e göre; pirinç ve bulguru pişirmeden önce suda bekleten çalışan ve çalışmayan kadınların 

düzeyinin aynı (%49.5) olduğu görülmektedir. Tahıllara kuru halde sıcaklığın uygulanması var olan düşük kaliteli 

proteinlerin kalitesinin daha da düşmesine neden olmaktadır (Baysal, 2011). Çalışmada çalışan kadınların 

%93.5’inin, çalışmayan kadınların ise %91’inin pirinç ve bulgura kavurma işlemini uyguladıkları belirlenmiştir.  

Makarna pişirmede doğru uygulama “az suda suyunu çektirerek pişirme” yöntemidir (Koçak, 2005). Çalışmada 

kadınların makarna pişirme uygulamaları sorgulandığında çalışanların %53.5’inin, çalışmayanların ise 

%60.5’inin makarnayı haşlayıp haşlama suyunu döktükleri belirlenmiştir (Tablo 4). Vashfam (2002), Ankara’daki 

kadınların %50.7’sinin, Tebriz’deki kadınların %98.7’sinin makarnayı haşlayıp suyunu çektirerek pişirdiklerini 

bildirmiştir. Yapılan benzer çalışmalarda, kadınların çoğunluğunun makarna yaparken haşlama suyunu döktükleri 

belirlenmiştir (Sevenay, 1996; Ersoy ve Ersoy, 1999; Yücecan vd., 1999; Güler ve Özçelik, 2002; Koçak 2005). 

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (Anonim 2010)’na göre pilavlar pişirilirken az veya çok suda 

pişirme/buğulama ve kavurma yöntemleri sırasıyla %69.9 ve %46.9, makarnaları haşlayıp süzdürme (suyunu 

dökme) düzeyi %78.4, böreklere fırında veya teflon tavada (yağsız) pişirme düzeyi %83.7 olarak belirtilmektedir 

(Anonim 2010). 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de yemek türlerinde hatalı uygulama olarak öne çıkan yemek pişirme yöntemleri; balık pişirmede 

yağda kızartma, pilav pişirmede kavurma, makarna pişirmede haşlayıp süzdürme (suyunu dökme) ve yumurta 

pişirmede yağda kızartma yöntemleridir. Kadınların çalışma durumlarına göre besin hazırlama ve pişirme 

uygulamaları açısından farklılıklar bulunmakla birlikte, elde edilen sonuçlar besin gruplarına yönelik sağlıklı ve 

doğru yöntemlerin daha az tercih edildiğini göstermektedir. Kadınların geleneksel olarak edindikleri bazı yanlış 

alışkanlıkları sonucunda, hatalı uygulamalar yaptıkları bilinmektedir. Bu yanlış alışkanlıkları değiştirtmek zordur 

ve bu konuda daha fazla bilgilendirilme yapılması ve pişirme yönteminin uygulamalı gösterilmesinin yararlı 

olacağı düşünülmektedir.  

Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi işleri, toplumumuzda genellikle kadınlar tarafından 

gerçekleştirildiği için kadının beslenme konusunda bilgili olması ve bu konudaki gelişmelerin kadına aktarılması 

gerekmektedir. Kadınlara besinlerin satın alınmasından başlayarak hazırlama ve pişirme aşamalarında sağlıklı 

uygulamalar hakkında bilgi verilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması gerekmektedir. Kadınların besin 

hazırlama ve pişirme konusunda doğru uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenecek olan 

beslenme eğitimlerinin katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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33-)  ARAÇSIZ KENTLER: KAVRAM, TANIM VE ÖRNEKLER 

Melda KÖSE1, Emine MALKOÇ TRUE1, Çiğdem KILIÇASLAN2, 
 
1Ege Üniversitesi, 2Adnan Menderes Üniversitesi, 
 

Araçların hayatımıza girmesiyle yaya hareketi hız kazanmış ayrıca zaman ve emekten çok büyük oranda 

tasarruf sağlanmıştır. Ancak zaman içerisinde araç sayısındaki artış ve kentlerin araçlara göre şekillenmesi 

kentlerin yaşanabilirliği açısından büyük bir dezavantaja dönüşmüştür.  

Bu noktada kentsel yaşam kalitesini artırma ve konforlu yaya hareketi sağlama yönünde yeni kent 

yaklaşımları ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımlardan biri de araçsız kent yaklaşımıdır. Araçtan arındırılmış 

yerleşimler oluşturma düşüncesi, araç yoğunluğunun getirdiği kent yaşamından bunalan kent halkı için, yeni bir 

yaşam biçimi oluşturma olanağı yaratması yönüyle önemlidir. Günümüzde dünyada çok sayıda kent bu yaklaşımla 

biçimlenmiş, hem yaşam kalitesine hem de sürdürülebilirliğe katkısı yönüyle destek görmüştür.  

Bu çalışmada öncelikle araçsız kent kavramı tanımlanmış ve tarihsel gelişimine değinilmiştir. Sonrasında 

araçsız kentler tipolojilerine göre incelenmiş, dünyadan çeşitli uygulama örneklerine yer verilmiş ve Türkiye 

özelinde araç sınırlamasının en katı düzeyinin uygulandığı Büyükada genel olarak değerlendirilmiş, bu yaklaşımın 

avantaj ve dezavantajları sorgulanmıştır. Son olarak araçsız kent yaklaşımının uygulanabilirliği tartışmaya 

açılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Araçsız kent, Büyükada, Sürdürülebilirli 

 

CAR FREE CITIES: CONCEPT, DEFINITION AND EXAMPLES 

 

ABSTRACT 

 

The movement of people was greatly speeded up after vehicles came into our life and this revolution 

provided us with labor and time saving benefits. However, over time, the increasing number of vehicles has 

affected the urban environment and threatened the livability of our cities. 

As a solution to this issue, new approaches to city planning are proposed to increase the quality of urban 

life and provide comfortable pedestrian movement areas. One of these approaches is the planning of car-free urban 

zones.  

The idea of building car-free settlements is important for creating a new lifestyle for people who suffer 

from high vehicle density in their daily life. Nowadays, lots of cities around the world have been shaped by the 

positive application of this approach both for improving the quality of urban life and sustainability. 

In this paper, the car-free city concept is described and its historical development is discussed. In 

addition, cities which have undertaken a car-free approach are analyzed by their typologies and different kinds of 

examples of their application are listed from all around the world and Büyükada, the place where a car-free 

approach is applied most strictly in Turkey, was selected to observe the advantages and disadvantages of this 

approach. At the end, the applicability of a car-free city approach is opened up for discussion. 
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Keywords: Car Free City, Büyükada, Sustainability 

Giriş 

Günümüzde, insanların kırsal alanlardan çok kentlerde yaşamaya başlaması, kentlerin büyümesine ve 

bununla birlikte de kent hayatında yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sorunların en başında 

trafik ve ulaşım sorunu gelmekte ve birçok açıdan insan hayatını olumsuz etkilemektedir. Motorlu taşıtların 

özellikle kentsel çevreye olan olumsuz etkileri konusundaki endişelerin önüne, araçsız kent yaklaşımıyla 

geçilebileceği düşünülmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın bir unsuru olan ulaşımın sürdürülebilirliği, kent sakinlerinin kent içi ulaşımda 

hareketliliği ve ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğinin artması demektir. Ulaşımın sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasıyla, çevreye yararlı ulaşım araçlarının kullanımı ve güvenli bir şekilde seyahat edebilme olanağı ortaya 

çıkmaktadır. Sürdürülebilir ulaştırma sisteminin en büyük amaçlarından birisi, trafikteki motorlu araçların 

sayısının azaltılması ve seyahat süresinin kısaltılmasıdır. Böylece hem trafik sıkışıklığına çözüm bulunurken hem 

de motorlu araçların olmadığı alanların artırılmasıyla bölgedeki yaya hareketlerinin kolay yapılması sağlanmış 

olur. Yetersiz yaya kaldırımları ve bisiklet yolları, insan hareketlerinin kolayca yapılabilmesini engellemektedir. 

Bu açıdan, ulaşım ve trafik düzenlemeleri, taşıma araçlarından daha çok, yayaların kullanımı esas alınarak 

yapılması gerekmektedir (Akbulut F. , 2016, s. 348). Bu bağlamda araçsız kent yaklaşımıyla birlikte yaya öncelikli 

bütüncül kent planlamaların ve tasarımların yapılması çevresel açıdan birçok yarar sağlayacak olması dolayısıyla 

bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.  

Modern ve hızlı ulaşım sistemleri ile kentsel yapılar, ekonomi, sosyal sistem ve toplumun ve bireylerin 

değerleri değişmiştir. Sistemde insan ve araç ilişkisi tam olarak kurulamamış günümüzün ulaşım sistemi, yaşam 

ve evrimin prensipleriyle çelişmeye başlamıştır. Bu sistemin planlama ölçeği insan olması gerekirken otomobile 

dönüşmüş yeni mekansal yapı otomobile uygun şekilde geliştirilmeye başlanmıştır. Ancak bu durumda 

sürdürülebilir ulaşım türü olmayan otomobil doğa ile çatışmakta ve uyumsuzluk göstermektedir. Otomobil 

kullanımı, trafik tıkanıklığı, kazalar gibi sistemin kendi içindeki sorunlarının yanı sıra, gürültü, çevre kirliliği, 

partiküller, komşulukların birbirinden ayrılması gibi ulaşım sisteminin içinde kalmayan etkilere de yol 

açmaktadır. Bütün bunlar da sürdürülemeyen bir sistemin belirleyicileri olmaktadır (Knoflacher & Ocalır, 2011, 

s. 57). 

Araçtan arındırılmış yerleşimler oluşturma düşüncesi, araç yoğunluğunun getirdiği kent yaşamından 

bunalan kent halkı için, yeni bir yaşam biçimi oluşturma olanağı yaratması yönüyle önemlidir. Günümüzde 

dünyada çok sayıda kent bu yaklaşımla biçimlenmiş, hem yaşam kalitesine hem de sürdürülebilirliğe katkısı 

yönüyle destek görmüştür. Bu çalışmada, araçtan arındırılmış yerleşimlerin kent halkı ve kent kimliğine olan 

katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Bu çalışma sonucunda, çevresel dengenin korunması hem de gelecek nesillere daha sağlıklı çevre 

koşulları bırakılmasını sağlamak için araçsız kent kavramıyla birlikte yeni bir yaşam biçimi oluşturma olgusunun 

Türkiye özelinde sağlanması hedeflenmiştir. 
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Bu çalışmada, kavramsal alt yapı içerisinde, araçsız kent kavramı tanımlanmış, tarihsel gelişiminden 

bahsedilmiş, araçsız kentler tipolojilerine göre incelenmiş ve dünyadan örnekler verilmiştir. Sonrasında araçsız 

kent kavramı Türkiye özelinde değerlendirilmiş ve son olarak sonuçlar bölümüyle çalışma tamamlanmıştır. 

 

 

 

1. Kavramsal Alt Yapı 

2.1. Araçsız Kent Kavramı 

Araçsız kentler, toplu taşıma araçlarına, bisiklete binmeye ve yaya kullanımlarına ayrılmış ve çoğu 

otomobil trafiğinin yasaklanabileceği bir şehir veya kasaba alanıdır. Bir caddeyi veya bir alanı sadece yaya 

kullanımına dönüştürmek, yayalaştırma olarak adlandırılır. Yayalaştırma genellikle yayalar için daha iyi 

erişilebilirlik ve hareketlilik sağlamayı, bölgedeki alışveriş ve diğer iş faaliyetlerinin hacmini arttırmayı ve / veya 

motorlu taşıtlar içeren yerleri yayalar ile estetik, hava kirliliği, gürültü ve çarpışma açısından yerel çevrenin 

çekiciliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır (Chiquetto, 1997, s. 140). 

Crawford (2002)’e göre, otomobilin vahşi bir teknolojiye sahip olmasından dolayı insani faaliyetler için 

şehir sokaklarını geri kazanmanın zamanının geldiğini bu yüzden bireyler ve toplumlar için yaşam kalitesini en 

üst düzeye çıkarmayı planlayan “araçsız kentler yaklaşımını” önerdiğini belirtmektedir. Sürdürülebilir 

kalkınmanın ancak şehirlerde araç kullanımını sona erdirerek başarılabileceğine inandığını belirten Crawford, 

kentlerde sürekli otomobil kullanımının kaçınılmaz olduğu varsayımını reddederek, otomobillerin gelişine kadar 

binlerce yıldır yaşadığımız canlı ve çekici sokak modeline dönüştürmeyi amaçlamaktadır. 

2.2. Tarihsel Gelişimi 

Yaya trafiğini tekerlekli trafikten ayırma fikri, Rönesans'a kadar uzanan eski bir fikirdir. Kentlerdeki bu 

fikrin en erken modern uygulaması 1800’lerde Paris'te ilk açılan kapalı alışveriş merkezidir (Hall & Hass-Klau, 

1985, s. 83). 

19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında Joseph Paxton, Ebenezer Howard ve Clarence Stein de dahil olmak 

üzere bir dizi mimar ve şehir planlamacısı, yayaları trafikten ayırmayı planlamışlardır (Hall & Hass-Klau, 1985, 

s. 89).  

Mevcut bir sokağın ilk yayalaştırılması, Almanya'nın Essen şehrinde, 1929 yılında gerçekleştiği 

görülmüştür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, , genellikle 1950'lerin başları boyunca, bir dizi Avrupa kentinin 

küçük alanlarda çevre düzenlemeleriyle şehir sokaklarını yayalaştırma planlarını hayata geçirdikleri 

görülmektedir (Hall & Hass-Klau, 1985, s. 83).  

1950'lerde Britanya'daki otomobil mülkiyetindeki artış, bugüne kadar neredeyse kesintisiz bir şekilde 

devam etmiştir. Büyüme devam ettikçe, araba ve motor trafiğinin şehirlerin yapısına zarar verecek şekilde arazi 

tükettiği belirtilmiştir. Araç sahipliğinin ve kullanımının artırılmasının kentsel alanlarda belirli problemler 

yarattığı yönündeki önerme büyük ölçüde kabul görmüş, ancak uygun politika tepkileri konusunda bir fikir birliği 

olmamıştır (Melia, 2010, s. 1).  
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1950'ler ve 60'lar boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde yayalaştırma yaygın olarak görülmekteydi. 

Ancak, bu girişimlerin çoğu uzun vadede başarılı olamamış ve yaklaşık % 90'nın motorlu bölgelere geri döndüğü 

görülmüştür (Judge, 2013, s. 2-3) 

Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde 1960’lı yıllarda ise, araç trafiğine yalnızca gerekli durumlarda izin 

verilen yerleşimler ortaya çıkmaya başlamış bu yerleşimlerde sokaklar araçlara öncelik tanımayacak şekilde 

tasarlanmıştır (Yıldız, 2005, s. 539). 

1970’li ve 80’li yıllarda yayalara tekrar eski haklarını vermek için çeşitli çalışmalar başlamıştır. 

1980’lerde kentlere dönüş hareketi Avrupa’yı etkisi altına almıştır. Kent içinde kalan mahalleler konut için tercih 

edilmeye ve araçların çok değerli kentsel araziyi ne kadar verimsiz kullandığı tartışılmaya başlanmıştır. Bu 

dönemdeki pek çok tedbir ise ne yazık ki motorlu taşıt trafiğinin yeniden sorgulanması anlamına geldiği için göz 

ardı edilmiştir. Trafik sistemindeki etki mekanizmalarının kentlerde yol açtığı ulaşım problemlerinin bilinmemesi 

pek çok hatalı tahminin yapılmasına da yol açmıştır (Yıldız, 2005, s. 539). 

Kentlerin büyümesi, kent merkezlerine erişilebilirliğin artması ve ulaşım şekillerinin gelişmesi 

sonucunda çeşitli çevre problemleri yaşanmaya başlamış, bu sorunları çözmek için yerel yönetimler tarafından; 

otopark kullanım sürelerinin azaltılması, bazı yolların sadece toplu taşıma araçlarına ayrılması, yaya yollarının 

oluşturulması gibi ortak amacı kent merkezlerinde otomobil kullanım sayısını azaltmak olan bazı uygulamalara 

gidilmiştir (Kılınçaslan & Kılınçaslan, 1991, s. 40). 

 20. yüzyılda birçok Avrupa kentinde geleneksel yol ve sokak dokusunun, artan otomobil kullanımına 

uygun olmaması ve oluşan çevre kirliliği neticesinde tarihi dokunun uğradığı zararın azaltılması için sokaklar araç 

trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış, böylece tarihi kent merkezlerinin yayalar tarafından kullanımının artması ve 

yeni işlevler kazanmasına olanak sağlanmıştır. 

Yayalaştırma düzenlemeleri tarihi alanlar dahil olmak üzere kentlerin önemli akslarında tüm dünyada 

yaygınlaşmaya başlamış, bu gelişmelerin bir sonucu olarak yaya-taşıt ayrımı fikri kentsel tasarımın bir parçası 

haline gelmiştir (Korça & Türkoğlu, 1991, s. 235). 

Günümüzde de, dünya genelinde birçok şehir, hareketlilik çözümlerini özel araçlardan, daha çevre dostu 

ve vatandaş odaklı araçlara kaydırmaya başlamaktadır. Hamburg, Oslo, Helsinki ve Madrid (kısmen) özel araçsız 

şehirler olma planlarını açıklamışlardır. Paris, Milano, Chengdu, Masdar, Dublin, Brüksel, Kopenhag, Bogota ve 

Haydarabad gibi diğer şehirlerde otomobilsiz günlerin uygulanması, bisiklet altyapısına ve yayalaştırmaya yönelik 

yapılan yatırımlar, park alanlarının kısıtlanması ve toplu taşıma hizmetine yapılan önemli artışlar motorlu trafiği 

azaltmayı amaçlayan tedbirler olarak görülmektedir. Bu tür planlar ve önlemler, özellikle sera gazı emisyonlarının 

azaltılması amacı ile uygulanmakta ve büyük ölçüde halk sağlığına da yararlı olacağı ön görülmektedir 

(Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016, s. 251) 

2.3.Tipleri 

Motorlu araçlardan arındırılarak yaya kullanımı için cadde ve sokakların düzenlenmesinde karar alma 

aşaması, planlama ilkelerinin oluşturulması, kentsel tasarım çalışmasında bu ilkelerin kullanılması ve bu 

düzenlemelerin kentliye sunulup anlatılması uzun ve önemli bir süreç olmaktadır. Bu süreçte planlama ve kentsel 

tasarımın ortak paydaları keşfedilerek, yaratıcı çözümler ortaya konulmalıdır (Çalışkan, 2011, s. 54) 
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Kentsel mekanlarda tarihi değerleri korumak, yaşanabilirliği ve kaliteyi arttırmak için ulaşım politikaları 

üretilmektedir. Yayalara yönelik planlanan ulaşım politikaları bütüncül planlama anlayışı ile birlikte 

değerlendirilmelidir. Yaya ulaşım politikaları toplu taşıma ve arazi kullanım uygulamalarından 

soyutlandırılmadan bunlarla bir bütün halinde ortaya koyulmalıdır (Üstündağ, 2002). 

Kentlerde insanların bir yerden bir yere kolayca ve rahatça ulaşabilmeleri için mekanlar oluştururken 

kent planlamada çeşitli değerlere bakılmakta ve en doğru yer tercihleri yapılmaktadır. Bir kentte yaya alanlarının 

oluşturulma aşamasında planlanan kent mekanının özelliklerine, topoğrafyasına, ekonomisine, mekanın 

barındırdığı fonksiyonlara ve potansiyellerine oldukça dikkat edilmelidir (Koç & Sönmez, 1996, s. 5) 

Heller’in 2008’de yaptığı çalışmaya göre; araçtan arındırılmış yerleşimler, araçsız gelişimlerin farklı 

biçimlerine göre üç şekilde incelenmektedir (Morris, Enoch, Pitfield, & Ison, 2009, s. 21). 

 

 

 

2.3.1. Trafiğin yavaşlatıldığı yerleşimler. 

Trafiğin yavaşlatıldığı yerleşimlerde doğrudan araç trafiğine izin verilmemektedir. Ayrıca konut 

alanlarına erişim bitişik yollarda, araçlar için yanaşma ve ayrılma cepleri oluşturularak sağlanmaktadır. 

Sokaklarda yürüyüş ve çocukların oyun oynaması serbesttir. Kısa mesafelerde bisiklet kullanımı yaygın olmakla 

beraber trafik güvenliği bu alanlarda yüksektir (Morris, Enoch, Pitfield, & Ison, 2009, s. 21). 

Scheurer 2003’te yaptığı çalışmada, trafiğin yavaşlatıldığı yerleşimlere pek çok örnek göstermektedir: 

Zürih’te (İsviçre) eski kentte, ortaçağ kent çekirdeği olarak tanımlanan geniş alanlar, Delft (Hollanda)’de Ortaçağ 

kenti niteliği taşıyan eski merkezin büyük kısmı, Prag’da (Çek Cumhuriyeti) yine ortaçağ kenti niteliği taşıyan ve 

kent merkezinden başlayıp nehir kıyısına uzanan alan, Stroget-Kopenhag’da (Danimarka) kent merkezindeki 

geniş alışveriş alanı ya da yasağa tam olarak uyulmasa da Atina (Yunanistan) kent merkezinin tamamı trafiğin 

yavaşlatıldığı alanlara örnek teşkil ederler (Yıldız, 2005, s. 540). 

2.3.2. Araçların sınırlandırıldığı yerleşimler. 

Yeni yerleşimlerde uygulanan konut başına belirli sayıda araç için otopark oluşturma zorunluluğu, belirli 

bir alandaki konut sayısını ve yeşil alanı sınırlamaktadır. Araçların sınırlandırıldığı konut alanlarında ise araçlar, 

diğer yerleşimlere nazaran daha az sayıda araç için ayrılmış büyük otoparklarda toplanmaktadır. Konutların bu 

otoparklara mesafesi, toplu taşıma duraklarına olan mesafeyle ya aynı ya da daha fazladır. Sokaklar çoğunlukla 

arabadan arındırılmış ve yaya ve bisikletlilerin kullanımına ayrılmıştır. Bu yerleşim modeli, artan trafik güvenliği, 

azalan trafik gürültüsü ve kirliliğinin yanı sıra konutların yakınındaki kamusal alanların artışı ile de 

tanımlanmaktadır (Morris, Enoch, Pitfield, & Ison, 2009, s. 21). 

Scheurer 2003’te yaptığı çalışmada, araçtan arındırmanın tamamen sağlanamadığı Siena (İtalya) 

kentinde bazı caddelerde kısıtlı trafik olduğunu belirtmektedir. Geniş bir araçtan arındırılmış kent merkezine 

rağmen Ortaçağ özelliklerini taşıyan Freiburg im Breisgau (Baden Württemberg)’da (Almanya) araç trafiğine çok 

sınırlı olarak izin verilmektedir. Bu 200.000 nüfuslu üniversite kentinde ulaşım, tramvaylarla sağlanmaktadır 

(Yıldız, 2005, s. 540). 

2.3.3. Araçtan tamamen arındırılmış yerleşimler. 
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Araçtan tamamen arındırılmış çekirdek yerleşim alanları, motorlu taşıt erişiminin tamamen engellendiği 

ve çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanmışlardır. Bu yerleşimlerde konut alanları dışında ziyaretçiler ve engelliler 

için önemli sayıda otopark alanı oluşturulmuştur. Yürüyüş ve erişim yolları yayalar ve bisikletliler için 

tasarlanmıştır. Ancak acil durumlarda motorlu taşıt erişimine izin verilmektedir. Aracın yokluğu, daha kaliteli 

kentsel mekanlar oluşmasına imkan tanımaktadır (Morris, Enoch, Pitfield, & Ison, 2009, s. 21). 

Müler ve arkadaşlarının 1992’de yaptığı çalışmada, Edinburgh, Gorgie Goods Yards (İngiltere)’de 1,6 

ha alan üzerinde yer alan 120 konutluk, araçtan arındırılmış konut alanı projesi ve Viyana Floridsdorf (Avusturya) 

250 konutluk, araçtan arındırılmış konut alanı projesi araçtan tamamen arındırılmış yerleşimlere örnek 

gösterilmektedirler (Yıldız, 2005, s. 540). 

2.4. Dünyadan Örnekler  

Ülkemiz için yeni bir kavram olan ‘araçsız kentler’ daha yeşil ve çevreye duyarlı çözümler arayan ülkeler 

için yeni olmayan bir kent modeli olmaktadır. Dünyadaki bazı araçsız kent örneklerine aşağıda değinilmiştir. 

2.4.1. Mackinac adası 

Araçsız kent olan Amerika Birleşik Devleti’nin Michigan eyaletinde bulunan Mackinac Adası'nda 600 

kişi yaşamakta ve bu kişiler için at arabası yolculukları yaşam biçimi olmaktadır. 1898'de tüm motorlu araçları 

yasaklanması öngörülmüş ve bugün sadece bazı kar motosikletleri ve acil durum araçlarının kullanılmasına izin 

verilmektedir. Aksi takdirde, ulaşım yürüyerek, bisikletle veya atlı arabasıyla yapılmaktadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Mackinac Adası’nda At Arabası ile Seyahat Eden Bir Aile (Mackinawcity, 2018). 

2.4.2. Fes-al-Bali 

Fas’ta bulunan en eski yerleşim yerlerinden Fes-al-Bali, 156.000'den fazla insana ev sahipliği 

yapmaktadır ve bitişik sokak yapısıyla dünyanın en büyük otomobilsiz kentsel alanlarından biri olarak kabul 

edilmektedir (Şekil 2). Antik mirasının bir sonucu olan dar sokak tasarımlı kentin bazı bölümlerinde yol 

genişliğinin iki metre olduğu belirtilmektedir. Fes El Bali’ye birçok İslami motiflerle süslenmiş kapılardan 

girilebilmekte ve bu kapıların en güzeli ve en yoğun kullanılanı Bab Boujaloud olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 

araçsız kent kendi içerisinde birçok mahalleden oluşmakta ve yine bunlar başka kapılarla birbirinden 

ayrılmaktadır (Crawford J. , 2002). 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

289 
 

 

Şekil 2. Fes al Bali’den Bir Sokak Görünümü (Carfree, 2002). 

2.4.3. Floridsdorf 

Avusturya’nın araçtan arındırılmış ilk projesi olan Viyana şehrindeki Floridsdorf’da 1993’te hayata 

geçirilmiştir. Viyana Floridsdorf’taki 250 konutluk yerleşim, kent merkezinden 9 km uzakta uygulaması 

gerçekleşmiş bir örnek projedir (Hertwich, Ornetzeder, Haas, & Korytarova, 2004). Alanın kent merkezine 

bağlantısı raylı toplu taşıma ve bisiklet yolları ile sağlanmaktadır. Yerleşimin Tuna Nehri’nin diğer tarafı diye 

tanımlanan kent merkezinden uzak bir noktada olması projeye getirilen eleştirilerdendir (Yıldız, 2005, s. 542). 

Floridsdorf projesinin ana fikrinin “taşıtlardan arınmak” olması yaya ve bisiklet ulaşımının 

kullanımlarının artması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla alan hem yaya hem de bisiklet kullanıcılarının işini 

mümkün olduğunca kolaylaştırmak üzere tasarımlanmıştır (Şekil 3). Araçtan arındırılmış bu yerleşimlerim doğa 

ile bütünleşmesi göze çarpmakta ve taşıtlardan arta kalan mekanlarda yapılan düzenlemelerde hem yayanın hem 

de bisiklet kullanıcısının yeşil doku ile doğrudan temasına özen gösterildiği görülmüştür (Yıldız, 2005, s. 543). 

 

Şekil 3. Floridsdorf’da Yaya ve Bisiklet Geçişi İçin Yapılan Bir Düzenleme  (Yıldız, 2005, s. 544). 

 

2.4.4. Venedik 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

290 
 

Avrupa’nın en büyük araçsız kentinin İtalya’nın Venedik kenti olduğu belirtilmektedir. Büyük Kanal 

başta olmak üzere sayısız kanal, 400 köprü ve 118 adacık üzerine kurulmuştur. Bu küçük adacıkların 

birleştirilmesiyle elde edilen alanlara binalar inşa edilmiştir. Venedik anakaradan yaklaşık 4 km kadar uzaktadır. 

Anakaraya ulaşım deniz, demiryolu ve karayolu ile sağlanmaktadır (Şekil 4). Ancak özel motorlu araçları olanlar 

Piazalle Roma Meydanındaki otoparka araçlarını bırakmak zorundadırlar (Hanley, 2015). 

 

Şekil 4. Venedik Kanal Ulaşımı (Dudley, 2017). 

2.4.5. Masdar şehri 

2006 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi’de başlatılan proje, yenilenebilir enerji ve temiz 

teknolojiler alanında teknoloji araştırması, geliştirmesi ve kullanıma sunulması ile ilgili çok yönlü yaklaşımı 

benimsemektedir. Proje 2018 yılı itibariyle bitmemiş olsa bile projenin bitirilen kısımları faaliyete geçirilmiştir 

Şehir de araçların içeri girmesine izin verilmemekte ve şehrin dışında park edilmesi gerekmektedir. Yolculuk için 

yürüme ve bisikletin tercih edilmesinin yanı sıra, Masdar şehrinde bazı yenilikçi ulaşım yöntemleri de şehrin 

fütüristik görünümüne dahil edilmektedir. Elektrikli otobüsler ve elektrikli raylı sistem tüm şehirde ulaşım 

seçeneği olarak kullanılabileceği gibi şehirdeki en dikkat çekici özelliğin elektrikle çalışan insansız kabin taksiler 

olduğu ifade edilmektedir. Sadece kabinin içene oturup sisteme nereye gideceğinizi söylemeniz yeterli olmakta 

ve araç direksiyon olmadan otomatik olarak istediğiniz yere sizi götürebilmektir. Bu sistem 2010 yılından bu yana 

projenin biten kısımlarında kullanılmaktır (Atasoy, 2011). 
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Şekil 5. Masdar Şehri Master Planı (Mubadala Company, 2015). 

3. Araçsız Kent Kavramının Türkiye Özelinde Değerlendirilmesi 

Türkiye’de özellikle birçok büyük kentte nüfus ve otomobil sayısının giderek artması sonucunda birçok 

olumsuzluk ortaya çıkmıştır. Kamu taşımacılığının yetersiz olması ve kentte trafiğin artması ile plancılar ve 

kentsel tasarımcılar yeni çözümler aramaya başlamışlardır.  

Kentsel ulaşım sistemlerinin çevreye olan olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi, kent içi dolaşımın 

yaya ya da enerji tüketimi ekonomik olan araçlarla sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan çağdaş ulaştırma 

planları, taşıma araçlarından ziyade yayaların kullanımı öncelik alınarak hazırlanmakta ve kentsel alanda yayalara 

geniş alanlar ayrılmaktadır (Akbulut F. , 2016, s. 352). Türkiye’de birçok kent için hazırlanan ulaşım ana 

planlarında bütün ulaşım türlerine yönelik kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Ancak genel olarak raylı sistem 

etüdü ve güzergah belirlenmesine odaklanılmaktadır. Otobüs sistemi ve yol ağını verimli kullanmaya yönelik 

değişiklikler ile yaya ve bisiklet kullanımını arttırmaya yönelik öneriler yeterince dikkate alınmamaktadır (Zorlu, 

2009: s.117). 

Dünyadaki araçsız kent örneklerinin yanı sıra Türkiye’de araçsız kent kavramından çok sadece belli 

caddelerle sınırlandırılmış yayalaştırma örneklerine rastlanmaktadır. Çok yönlü olarak ele alınmayan araçsız kent 

yaklaşım projeleri, yalnızca sokakların trafiğe kapatılmasından ibaret ve bir çözüm üretmemektedir. Araçsız kent 

planlamasının çok yönlü ve bütüncül bir şekilde ele alınması önem ve gereklilik arz etmektedir. Bunların yanı 

sıra, Türkiye’de bütüncül bir yaklaşımla planlanan ve araç sınırlamasının en katı düzeyinin uygulandığı araçsız 

kent yaklaşımına en uygun yer olarak Büyükada gösterilmektedir.  

İstanbul Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada’nın yüzölçümü 5,4 kilometrekaredir. Maltepe sahiline 

uzaklığı ise 2300 metredir. Adalar’da, biri güney diğeri kuzeyde olmak üzere iki tepe bulunmaktadır. Güneydeki 

tepe, 203 metre yükseklikteki Yücetepe’dir. Kuzeyde ise İsa Tepesi bulunmaktadır. Seyahatnamelerden ve tarihi 

olaylardan anlaşıldığı kadarıyla Büyükada, Bizans döneminde de, Osmanlı döneminde de hep meskun kalmıştır. 

19. Yüzyılın ilk yarısında 3 bin kadar olduğu tahmin edilen Büyükada’nın nüfusu, Adalar’a vapur işlemeye 

başladıktan sonra artmış, 20. Yüzyıl başlarında 5 bini aşmıştır. Ada’nın nüfusu bugün 8 bin civarındadır. Ancak 
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Ada, yazları günübirlik ziyaretler ve yazlığa gelenler nedeniyle kalabalık olmaktadır. Büyükada’ya, günümüzde 

Sirkeci, Kabataş ve Bostancı’dan kalkan Ada Vapurları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsleri 

ile ulaşmak mümkündür (Adalar Belediyesi, 2016). 

Büyükada bir çok manastır, ayazma, cami, köşk ve tarihi yapıya ev sahipliği yapması nedeniyle ilgi çekici 

hale gelmektedir.   

Büyükada’nın bütün bu özellikleri göz önüne alınarak, mekan kullanımı sürdürülebilirlik kapsamında 

planlanmış ve Ada içerisinde otomobil kullanımı yasaklanmıştır. Bu da, Ada’nın gürültüden uzak, havası temiz 

bir mevki olarak kalmasını sağlamaktadır. Büyükada’da kullanılan ulaşım araçları fayton, bisiklet, elektrik 

motorlu araçlar ve yalnızca acil durumlarda kullanımına izin verilen hizmet araçlarıdır (Garipağaoğlu & Özcan, 

2016, s. 223) 

Büyükada’nın araçtan arındırılmış olmasıyla, Ada’nın doğal yapısının korunabileceği, bu alanda 

sürdürülebilir planlamaların yapılabileceği ve yayalar için güvenli ulaşım mekanları sağlanabileceği böylece 

mekansal çekiciliğin arttırılacağı düşüncesi gibi olanaklar ön plana çıkmaktadır. Büyükada örneği ile birlikte 

Türkiye’de araçsız kent yaklaşımına olan ilginin de artacağı düşünülmektedir. 

Büyükada örneğinden yola çıkarak kentlerin araçlardan arındırılmasına zemin hazırlayan nedenleri, 

-Trafik sorunları (trafik tıkanıklığı, kazalar, zaman- mal ve can kaybı) 

-Hava kirliliği ve gürültü 

-Toplumsal sorunlar (sosyal etkileşimin kısıtlanması) 

-Çevrenin tahribi 

-Otopark sorunu 

-Görsel kirlilik olarak sıralanabilmektedir. 

Araçsız kentlerin olumlu tarafları, 

-Yayalara öncelik 

-Sürdürülebilirlik 

-Yüksek yaşam kalitesi (sağlık açısından olumlu etkiler) 

-Şehrin her yerine yakın açık alan-Sosyal etkileşimin artmasıdır. 

4.Sonuçlar 

Araçtan arındırılmış yerleşim uygulamaları, mekanı araç için tasarlanmış olmaktan çıkarıp, yeniden insan 

ölçeğine dönüştürmenin en önemli adımını teşkil etmektedir. Bu model, makinenin hayatımızda artık 

yadsımadığımız varlığını, yeniden sorgulanır hale getirmektedir. Her yıl trafik kazalarına verdiğimiz can ve mal 

kayıpları, bu yerleşimlere olan ihtiyacı vurgulamaktadır. 

Ülkemiz kentleri, yayalaştırma proje ve uygulamalarına yabancı değildir. Ancak yayalaştırılan alanlar 

daha çok sınırlı bölgelere hizmet etmekte, kapsamlı yaklaşımlara duyulan gereksinim devam etmektedir. Her 

yörenin kendine özgü oluşturduğu organik geleneksel yerleşim desenleri, aslında araçtan arındırılmış dokuların 

en güzel örnekleridir. Ancak hızlı kentleşme ve özel araca gösterilen sempati, bizim sokaklarımızı da özellikle 

park etmiş durumdaki araçlarla doldurmakta gecikmemiştir. Oysa kentlerimizde, özel araç kullanımının getirdiği 

problemlere bağlı olarak yaşam ve çevre kalitesi sürekli düşmekte ve trafik kazalarında ortaya çıkan kayıplardan 

herkes şikayet etmektedir. Araçtan arındırılmış yerleşim modelleri, ülkemiz kentlerinde uygulandığında 
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kentleşmenin getirdiği; çarpık yapılaşma, enerjide dışa bağımlılık, hava ve gürültü kirliliği gibi problemlere 

çözüm olabilecek ve sosyal bütünleşmeye katkı sağlayacaktır.(Yıldız, 2005, s. 547). 

Araçtan arındırılması planlanan şehirler için, her türlü alan erişilebilirliğinin sağlanması, yaya-taşıt 

bağlantılarının kurulması, ticari odakların göz önünde bulundurularak ticari fonksiyonlara servisin sağlanması 

gibi birçok koşulun dikkate alınması gerekmektedir. Kentsel ölçekte planlanmadan yapılan araçtan arındırılan 

alanlar yaya kullanımını canlandırmadığı gibi, çöküntüye yol açan bir müdahaleye de dönüşebileceği her daim 

göz önüne alınmalıdır.  

Araçsız şehir uygulamalarının, petrol bağımlılığını, hava kirliliğini, sera gazı emisyonlarını, otomobil 

kazalarını, gürültü kirliliğini, kentsel ısı adası etkisini ve trafik sıkışıklığını büyük ölçüde azaltacağı da ön 

görülmektedir.  Araçtan arındırılmış bir çok kentte yapılan ölçümlerde, hava kirliliğinde ciddi oranda azalma 

olduğu tespit edilmiş ve çevresel iyileştirmeye önemli derecede katkı sağladığı belirtilmiştir. 

Tüm bu kavramsal araştırmalar ışığında yaya ulaşımında amaç; öncelikle bir ulaşım türü olarak yaya 

yolculuklarına mekân açmak ve aynı zamanda trafik karmaşasından, araç işgalinden arındırılmış, toplumsal ve 

kültürel yaşamı zenginleştiren mekânlar oluşturmak olmalıdır. Sonuçta, karayoluna çıkan her araca yol ve otopark 

sağlamak mümkün değildir. Kentlerin insanlar için olduğu taşıtların ise ulaşımı sağlayan araçlar olduğu 

unutulmamalıdır.  
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ABSTRACT 

Disease of postharvest of grapes especially in Post-harvest disease of grape (Vitis vinifera) especially rot caused 
by Mucor sp. are responsible to minimize the market value of grapes. Twenty two isolates recovered from five 
different locations of fruit markets located in Attock district of Punjab province, Pakistsn. During morphological 
characterization light sulphur yellow to off white, fluffy, fast-growing colonies were observed. Width of 
sporangiophores ranged 6.5 to 10.5 μm; sporangia were globose to sub globose, containing yellow to orange 
sporangiospores. For molecular characterization, the internal transcribed spacer (ITS1, 5.8s and ITS2) regions of 
two pathogenic isolates were amplified using ITS1 & ITS4 primers. Sequence comparison revealed 98-100 % 
genetic homology (Accession no.KX550076 and KY290546) with previously reported isolates of M. fragilis. 
Among, In vitro evaluation of five plant essential oils against M. fragilis. Thyme oil at 0.01% concentration 
showed the minimum mycelia radial growth (3.6 cm) 3 days after incubation at 25±2 °C as compared to control 
(8.0 cm). The thyme (Eo) was further evaluated for the presence of antimicrobial compounds viz. terpenoids, 
alkaloids, phenolics and saponins employing standard protocols and found positive for the presence of all 
compounds. During the application of thyme oil at (0.1%) concentration on fruit bunches for the determination of 
decaying percentage. The result showed 9.53% decay caused by M. fragilis on treated bunches up to six days of 
storage and control was 71.34% calculated. Keeping in all view, Thyme oil possessing good inhibitory action 
upon M. Fragilis may be a potential candidate for preservation and extension of shelf-life of grapes commercially.  

 

INTRODUCTION: 

Grapes (Vitis Vinifera L.), are one of the most valuable fruit in Pakistan, mostly cultivated for fresh consumptions. 
Globally, grapes production exceeds 77.1 million tones and China is the primary producer of grapes with 
production of approximately 11.6 million tones followed by Italy. In Pakistan, grapes are grown over an area of 
15.282 thousand ha with annual production of 66 thousand tones (FAO, 2013). Major varieties of grapes are 
cultivated in Pakistan including King ruby, Flame, Perlette, Wight Anab-e-Shahi and Sundar khani (Khan and 
Nabi, 2010). Grapes are the big source of nutrients like vitamin A, C, calcium and iron. Due to its high vitamin 
and mineral contents grapes are known for their beneficial effects on cardiovascular system, digestive system, 
neuron degenerative system, immune system, proper functioning of kidneys, cure for asthma, helpful in curing 
migraine and slow down the ageing process in human body  (Agarwal et al., 2002). Along with the highly 
nutritional and medicinal values, grapes are susceptible to postharvest diseases caused by various pathogenic fungi 
like Botrytis cinerea (Javed, 2017), Alternaria alternata (Ghuffar et al., 2017) and penicillium spp. (Ghuffar et 
al., 2017). Infection due to fungal pathogens during handling, transportation and storage not only responsible to 
lowers the shelf life but also causes significant economic losses in the commercialization phase (Gatto et al., 
2011). Among all biotic factors Mucor sp. is one of the most important decay pathogen of grapes causing post 
harvest losses at high frequency (Kassemeyer, 2009). In pakistan Mucor sp. has been already reported on citrus 
by (Akhtar, 2013) which are responsible to spoilage the fruit but no studies of  Mucor sp. on grapes have been 
conducted in Pakistan which need to be full consideration for its identification and better management strategies. 

34- )  MORPHO- MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MUCOR FRAGILIS 
CAUSING   BUNCH ROT OF GRAPES IN PAKISTAN AND ITS BIO MANAGEMENT 
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In recent years, consumers have become more concerned about application of chemicals in food products because 
synthetic preservatives release residues on foods that have negative effects on human health and environment 
(Zoffoli et al., 2007).   So there is a strong need of the time to find out some alternative control method that must 
be ecofriendly and safer to human health. Researchers are looking for the control of postharvest spoilage fungi 
using natural substances from botanical sources such as oils, extracts, among others. Plant products, especially 
essential oils, are one of the most promising groups of natural compounds for the development of antimicrobial 
agents and their use in plant protection (Reverchon, 1997). Keeping in all the view, the present study was 
conducted with the objective to determine the morpho-molecular identification of Mucor sp. in Pakistan and its 
bio management through different plant essential oil. 

 

MATERIALS AND METHODS: 

Cultural and morphological Characterization 

A survey was conducted from July to September, 2016 from five different locations of main fruit markets located 
in Attock district (33°46'07.9"N 72°21'43.0"E) of Punjab province, Pakistan. Infected grape samples were 
collected on the basis of symptoms (dark brown discoloration, soft and fluffy in texture on individual berries and 
rapidly expanded to the whole bunch shown in Fig.1 A, B) and brought to Mycology Lab at PMAS-Arid 
Agriculture University Rawalpindi for further processing. Infected berries were cut into small pieces and surface 
sterilized using 1% Clorox for two minutes. Afterward the cut pieces were rinsed consecutively three times with 
sterilized distilled water and dried on sterilized filter paper for 45 sec then placed on the Petri plates. Colonies 
were purified by using single spore method on Czapek Dox Agar media (CDA) respectively. After 3 days the 
diameter of each colony was measured and identified on the basis of cultural and morphological characteristics 
by using taxonomic key (Ellis, 1971). In cultural characterization, mycelia growth rate, colony color, colony 
texture, Hyphal growth and reverse colony color were observed while in morphological characterization color, 
shape and size of sporangiophores, sporangia and collumella were observed by preparing slides in Lacto-phenol 
blue and examined under compound microscope by using 10, 40 and 100X lens respectively. 

Pathogenicity Test  

 Pathogenicity test was conducted for the confirmation of highly virulent pathogens. For this purpose 10 μl 

aliquots of spore suspension (10 6 spores/ml) of fungal isolates were pipetted onto three non-wounded and four 
wounded asymptomatic grapes berries (seven berries per isolate). Sterile distilled water was used for a negative 
control. The experiment was conducted twice and berries were incubated at 25 ± 2°C in sterile moisture chambers 
for 3 days (Ghuffar et al., 2017).  

Molecular Characterization 

For molecular analysis, The DNA was extracted from highly virulent isolates by using Prem Man® Ultra sample 
preparation Reagant (Applied Biosystem, Foster City, CA), following manufacturer instructions. The 50 μl 

polymerase chain reaction (PCR) mixture contained 4 mM Mgcl2, 10 μl 10 × Promegma buffer, 0.2 mM dNTPs, 

0.75 μM each primer, 1.25 units of Taq polymerase (Promegma Crop., Madison, WI), and 2 μl of DNA template. 

PCR reactions were performed in a (Model PCT-100; Mj Research Inc., Waltham MA) thermocycler PCR 
conditions for amplification of isolates with ITS1 & ITS4 primers (white, 1990) included an initial denaturation 
step at 95 °C for 2 min, followed by 30 cycles at 94°C for 1 min, 56°C for 1 min, and72°C for 1min, with a final 
extension at 72°C for 5min. Amplification of DNA was verified by running 6 μl of the PCR product in a 1% 

agarose gel (Bio Rad, Herculus, CA) with 1 × Tris-borate EDTA (TBE) at 150 V for 1.75 h. All The PCR products 
were purified with Gel Band Purification Kit (GE Healthcare Bio-sciences, Pittsburgh, Pennsylvania), and 
sequenced by DNA sequencing and synthesis Facility at Iowa state University using DNA analyzer (Model 3730 
xl; Applied Biosystems). Sequences were edited manually using BioEdit v. 7.0.5.2 (Hall 1999). BLAST searches 
were performed to obtain the closest relatives sequences of the ITS sequences from the GenBank database BLAST 
program of the National Center for Biotechnology Information (NCBI) and were included in the ITS phylogenetic 
analysis. Sequences were aligned in the CLUSTAL-X v. 1.81 (Thompson et al., 1997) and the Neighbour-Joining 
(NJ) analysis was performed in MEGA v. 7 (Kumar et al., 2016).  
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Preparation of Plant Essential Oils 

Leaves of thyme (Thymus vulgare), fennel seeds (Foeniculum vulgare), carum seeds (Carum capticum), cumin 
seeds (Cuminum cyminum) and garlic bulb (Allium sativum) dried under shade to obtain the required form. 
Grinder (Pascall Motorised Pestel & Mortar, Machine No. 20069) used to crush these botanical materials to fine 
powder. The extraction of essential oils accomplished using Soxhlet's apparatus utilizing 50 g of powder in 250 
ml acetone. The solvent evaporated completely in a rotary evaporator at 40⁰C under vacuum, following the 

procedure which is been reported by (Lu and He, 2010). The essential oils which obtained thus put in clean glass 
vials and stored in refrigerator at 4⁰C. 

In Vitro screening of Plant essential oils (EO) against Mucor fragilis 

Fungitoxic activity of the oils tested by the poisoned food technique (Perrucci et al., 1994) against Mucor sp. by 
making different concentrations at 0.04%, 0.06%, 0.08% and 0.1%. The concentrations of the essential prepared 
by dissolving the requisite amounts in 0.5 ml of 0.1% Tween 80 and then mixed with 9.5 ml of Czapek dox 
medium. The control sets prepared similarly using equal amounts of 0.1% Tween 80 in place of the oil. The 
mycelia radial growth measured 72 hours after incubation, minimum mycelia radial growth will be calculated by 
using the following formula: 

Minimum mycelia radial growth = dC - dT  

                                                                                                      dC 

dc is mean colony diameter of control sets and dt is mean colony diameter of treatment sets. The Statistical analysis 
was made using the SAS (Anon., 1985). The arrangement of experiment was two factors with completely 
randomized design with five treatment, four concentration and three replications. 

Qualitative Phytochemical analysis of Plant Essential oils 

For qualitative phytochemical secreening of various metabolities such as phenolic compounds, alkaloid, 
Terpenoid (Evans, 1997) and Saponins (Kokate, 1999) were performed. 

Application of plant essential oil on grapes against Mucor fragilis 

 In order to find out the efficacy of essential oils against pathogen. Mature and healthy bunches of grapes used for 
this experiment. The fruit bunches of control as well as of treatment sets washed in running water and surface 
sterilized with 0.1% sodium hypochlorite solution and then washed with distilled water. Fruit bunches treated by 
dipping for 3 mints at most effective concentration of essential oil by poisoned food technique and kept in 
perforated thermopole box (one bunch per box). The fruits inoculated by 1 ml of the standard spore suspension of 
decaying pathogen. For fruit inoculation spores from 3-day-old culture suspended in sterile distilled water. Each 
bunches inoculated by spraying with 40 µ l of spore suspension of Mucor fragilis. Decaying % was calculated by 
using the following formula at three days of interval. 

 

 

Three replicates were kept for treatment along with the control sets and compared with the Decay rating Scale 
(Table 3) 

 

Disease Score Bunch covered by disease 

0 No symptoms 

1 Up to 10% 
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2 11-25% 

3 26-40% 

4 40-60% 

5 Above 60% 

Table 3 Disease rating scale  

RESULTS AND DISCUSSIONS: 

Cultural and morphological Identification 

Total of 22 isolates of Mucor sp. causing bunch rot of grapes were obtained from five different locations of main 
fruit market in Attock district of Punjab province. During cultural identification, light sulphur yellow to off white, 
fluffy, fast-growing colonies on the upper side and light yellow on the reverse side of the plate were observed 
(Table 1 & Fig. 1 C, D). Maximum width of sporangiphore was 10.5 µm ± 0.15 of isolate AM22TL5 and minimum 
6.5 µm ± 1.25 was recorded of isolate AM1GL1 with variable length. Sporangia were globose to sub globose, 
numerous sporangiospores with light yellow to orange in color. Collumela was obovoid, cylindrical, ellipsoidal, 
subglobose exhibiting maximum length of 28.5 μm ± 0.17 in isolate AM22TL5 and minimum 16.14 μm ± 0.16 
in isolate AM12SKL2. Least breadth 15.0 µm ± 0.26 was recorded in isolate AM18PL4 and maximum 27.5 μm 

± 0.19 in isolate AM22TL5 (Table 2 & Fig. 1 E, F) illustrated by (Nguyen et al., 2016). During Pathogenicity test, 
six Isolates AM1GL1, AM5SUL1, AM10KL2, AM14SUL3, AM17SUL4 and AM22TL5 showed highly 
virulence after 3 days of inoculation (Table 2).  

Sequencing of ITS gene and phylogenetic analysis 

A total of two highly virulent isolates (Muc 01 and Muc 02) were sequenced in ITS1 and ITS4 directions. The 
final sequences were submitted in the public database of NCBI under the accession numbers KX550076 and 
KX550076 exhibiting 98-100 % genetic similarity with previously reported isolates of Mucor fragilis available at 
NCBI. Sequences were aligned in the CLUSTAL-X v. 1.81 and phylogenetic analysis was performed on ITS 
sequence of the isolates Muc 01 and Muc 02 from Grapes, shown in Fig. 2. Previously (Bahr et al., 2013) 
computed sequence analysis of three Mucor fragilis of grapes in Europe and ITS (ITS-5.8S-ITS2) region was 
amplified through PCR assay with the help of universal sense and antisense primers.     

In Vitro screening of Plant essential oils (EO) against Mucor fragilis 

The result revealed that selected Plant essential oils showed different efficacy levels in inhibiting the radial growth 
of Mucor fragilis respectively. Statistical data indicated that Thyme oil was found most effective for controlling 
the growth of pathogen that showed colony diameter 4.24, 4.01, 3.89 and 3.6 cm at 0.04, 0.06, 0.08 and 0.1% 
concentration after three days of incubation followed by Carum, Fennel, Cumin and Garlic essential oils 
respectively as compared to control 8cm shown in Fig. 3. According to (Abd-Alla et al., 2013) result showed that 
during in vitro study, Thyme oil at 1.0 and 2.0 % concentration caused a complete reduction of P. digitatum linear 
growth.  

Qualitative Phytochemical analysis of Plant Essential oils 

The result of qualitative analysis revealed that all the tested metabolites including Terpenoid, Alkaloids, Phanolic 
and saponins were present in Thyme essential oil (Table 4). Similar work was done by (Naz et al., 2013) for the 
photochemical screening of Tamarix indica and Tamarix passernioides by testing twelve metabilities on different 
organic solvent. 

Application of plant essential oil on grapes against Mucor fragilis 

The decaying % of treatment during 3rd storage day was calculated 2.96±0.64 as compared to control (25.42±1.85) 
while on the 6th storage day decaying % was recorded 9.53±0.51 which covered the 1st  disease score on treatment 
sets and control was 71.34±1.34 falls on 5th disease score. The similar methodology was reported for the Chitosan 
treatment against Botrytis cinerea and Rhizopous stolonifer on strawberry by (Ghouth et al., 1991). 
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CONCLUSIONS: 

Morpho-molecular identification and Pathogenicity tests are reliable tools for the confirmation of Mucor fragilis 
causing bunch rot of grapes in Pakistan and Thyme oil showed maximum result for the management of this major 
fungal pathogen.   
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S. No. 

 

Isolates 

N0. 

Colony 

Color 

Colony 
Texture 

Average Colony 
Diameter  in 3 
days (cm) 

Hypha Growth Reverse colony 
color 

 

1 AM1GL1 Off-White Slightly 
fluffy 

7.8 Slightly raised Light yellow 

2 AM2GL1 Light 
yellow 

Fluffy 8.0 Raised Yellow 

3 AM3TL1 Slightly 
sulphur 
yellow 

Fluffy 8.0 raised Light yellow  

4 AM4TL1 Slightly 
sulphur 
yellow 

Fluffy 8.0 Raised Light yellow 

5 AM5SUL1 Off-White Slightly 
fluffy 

7.6 Slightly raised     yellow  

6 AM6SKL1 Slightly 
sulphur 
yellow 

Slightly 
fluffy 

7.8 Aerial Light yellow 

7 AM7KL1 Off-White Fluffy 8.0 Slightly raised Slightly light     
yellow 

 

8 AM8PL1 Light 
yellow 

Fluffy 8.0 Raised Light yellow 

9 AM9SUL2 Slightly 
sulphur 
yellow 

Slightly 
fluffy 

7.5 Slightly raised Light yellow 

10 AM10KL2 Light 
yellow 

Slightly 
fluffy 

7.3 Embedded     yellow  

     11 

 

      

    

 

AM11GL2 Light 
yellow 

Fluffy 8.0 Raised Light yellow  

 

     12 AM12SKL2 Slightly 
sulphur 
yellow 

Fluffy 7.8 Slightly raised Light yellow 
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Table 1 Cultural characteristic of Mucor Isolates obtained from main fruit market of Attock District, 
Punjab, Pakistan  

 

 

 

 

 

 

 

     13 AM13TL3 Slightly 
sulphur 
yellow 

Slightly 
fluffy 

7.6 Slightly raised    Yellow 

     14 AM14SUL3 Off-White Fluffy 8.0 Slightly  Light yellow 

     15 AM15KL3 Off-White Slightly 
fluffy 

7.7 Slightly raised    Yellow 

     16 AM16GL3 Slightly 
sulphur 
yellow 

Fluffy 8.0 raised Light yellow 

     17 AM17SUL4 Off-White Fluffy 8.0 raised Light yellow 

     18 AM18PL4 Off-White Fluffy 8.0 raised Slightly Light 
yellow 

     19 AM19GL4 Slightly 
sulphur 
yellow 

Slightly 
fluffy 

7.2 Slightly raised yellow  

     20 AM20TL4 Light 
yellow 

Fluffy 7.8 Slightly raised Light yellow 

     21 AM21GL5 Slightly 
sulphur 
yellow 

Slightly 
fluffy 

7.4 Slightly raised Light yellow 

     22 

 

AM22TL5 Slightly 
sulphur 
yellow 

Fluffy 8.0 raised  Yellow 
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Sr. No.              Isolate No.               Sporangiphores                      Sporangia                                             Collumella                                      Pathogenicity Test 

                                                                Width (um)                 Shapes             Color                  Shape          Width (um)            length (um) 

AM1GL1                       6.5±1.25                globose      light yellow        obovoid      15.39± 0.26        16.19± 0.59                  +++ 

AM2GL1                       6.7±1.18                     -            light yellow       ellipsoidal    18.51±1.73         17.54±0.42                     + 

AM3TL1                       7.6±0.19             sub globose           -               subglobose    19.56±1.27         20.31±0.26                    ++ 

AM4TL1                       6.7±1.38                globose          orange          cylindrical     17.39±0.14         17.37±1.24                    ++ 

AM5SUL1                    8.42±0.23                    -                orange          ellipsoidal     21.54±1.26         19.47±1.63                   +++ 

AM6SKL1                    7.32±1.19                    -                     -               ellipsoidal       19.5±0.32         19.41±0.51                     + 

AM7KL1                        6.5±0.29                    -                     -                 obovoid       16.76±1.82         16.52±1.28                     + 

AM8PL1                       9.34±0.19            sub globose   light yellow      cylindrical      23.5±1.25         24.27±0.54                    ++ 

AM9SUL2                    6.54±1.21                    -                     -              subglobose       20.4±0.23         18.24±1.76                    ++ 

AM10KL2                     6.56±0.32                    -                     -              subglobose       22.5±0.18        17.18±1.16                   +++ 

AM11GL2                     7.32±0.19              globose            orange         cylindrical     16.34±0             22.35±0.27                      + 

AM12SKL2                   6.54±1.34              globose                -                obovoid       18.27±1.3           16.14±0.16                     + 

AM13TL3                        7.8±0.51                    -                     -               ellipsoidal      16.0±0.15         20.84±1.46                    ++ 

AM14SUL3                 10.32±0.19                    -                orange          ellipsoidal       26.5±1.23         26.72±1.54                   +++ 

AM15KL3                     10.4±0.17                    -                orange            obovoid       25.46±1.67         26.42±1.26                     + 

AM16GL3                     7.36±1.27                    -                orange           ellipsoidal    19.21±0.18         23.45±0.19                     + 

AM17SUL4                   10.5±0                 subglobose    light yellow      cylindrical      27.5± 1.12        27.24±1.73                  +++                    
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Table 2 Morphological Characterization of Mucor Isolates and based on mean of five reading per morphological character, ± (Standard deviation) 

AM18PL4                      6.68±0.19                    -                     -                obovoid         15.0±0.26          16.45±0.46                    + 

AM19GL4                       6.3±1.15                    -                      -              subglobose    17.54±0.21         16.27±0.35                   ++ 

AM20TL4                      7.32±0.19              globose           orange           obovoid        19.86±1.45         20.15±1.26                    + 

AM21GL5                      9.34±1.21                    -                     -              cylindrical     24.27±0.21         25.62±1.24                   ++ 

AM22TL5                      10.5±0.15             subglobose           -                obovoid        27.24±0.19           28.5±0.17                  +++ 

Pathogenicity test + = low pathogenic ++ = moderate pathogenic, +++ = highly pathogenic. 
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Fig. 1 (A) Dark brown discoloration on individual berry (B) Soft, fluffy, white to dark brown discoloration on the 
whole Bunch (C) colony color (D) Reverse colony  (E) Fruiting body of Mucor fragilis (F) Light yellow to orange 
sporangiospores 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

306 
 

 

 

 

Fig. 2 Evolutionary tree of Mucor fragilis  
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Table 4 Qualitative phytochemical screening of Plant essential oils              

 Key = Present (+), Absent ( ̶ ) 

 

 

 

 

 

Sr.no 

 

 

 

 

 

 

Plant Essential Oil 

 

Phytochemical Test 

 

 

Terpenoids 

 

 

 

Alkaloids 

 

 

Phenolic  

 

 

Saponins 

 

 

              Salkowski test 

 

 

 

    Wagner reagent 

 

 

Ferric chloride  

 

Foam Test 

 

1 

 

Thyme 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2 

 

Fennel 

 

 

+ 

 

+ 

                 

                    ̅ 

 

                      _ 

 

 

3 

 

Carum 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                        

                      _ 

 

4 

 

Cumin 

 

_ + _ _ 

 

5 

 

Garlic 

 

+ _ + _ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
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Fig.3 In vitro evaluation of different Plant essential oils against Mucor fragilis after three day 

 

 

Table 5 Effect of Thyme oil on Incidence of Mucor rot after three and six days of storage 

  

Storage days 

 

 

Decaying %  

(Disease rating Scale)  

 

 
 

Control 

 

3 

 

 

26.42±1.85 (3) 

 

6 

 

 

71.34±1.34 (5) 

 

 Thyme oil 0.1% 

 

3 

 

 

2.96±0.64 (1) 

 

6 

 

 

9.53±0.51 (1) 

 

 

Disease rating scale (0) No symptoms (1) Up to 10 (2) 11-25 (3) 26-40 (4) 40-60 (5) above 60  
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35-)  THE USE OF SOME FINAL PRODUCTS OF WASTEWATER TREATMENT 
PLANT (WWTP) IN LANDSCAPE AREAS IN ERZURUM 

 

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ1 Yasemin KUŞLU*2 
1 Atatürk University Architecture and Design Faculty Landscape Architecture Department 25240, Erzurum-Turkey 
2 Atatürk University Agricultural Faculty Agricultural Structures and Irrigation Department 25240, Erzurum-Turkey, 

e-mail: ykuslu@atauni.edu.tr 

 

Abstract 

The landscape areas, which have their certain zone and appearance, are an indispensable part of cities. They are usually 

used for social objectives and they occur as the product of artificial culture or natural character. In landscaping areas, 

the use of some final products of wastewater treatment plants (WWTPs) such as sewage sludge and recycled 

wastewater is becoming increasingly widespread. In applied areas, vegetation and soil which are the main ingredients, 

are directly affected by the quality of the final products. Likewise, the people who consumed their time or the animals 

lived in these areas are directly or indirectly affected by these products. For this reason, the recycled wastewater and 

sewage quality used for irrigation and plant nutrition methods play an important role. In this study, the use of recycled 

wastewater and sewage sludge in urban recreational areas was discussed together with possible irrigation methods for 

Erzurum Biological Wastewater Treatment Plant (BWWTP). It has been tried to reveal its positive and negative 

aspects. Sewage sludge and recycled wastewater, can play an important role for reduction of the fertilization 

requirements via suitable way in environmentally and economically of landscaping areas which have a wide-ranging 

area on the world. The use of recycled wastewater in pressurized surface irrigation methods (especially sprinkler, 

micro sprinkler etc.) can cause contamination of plant and soil surfaces and cause hygiene of products that are in 

contact with them and threaten the health of living things. For this reason, it can be said that irrigation method with 

appropriate or high irrigation efficiency is the best choice. The greatest advantage of the subsurface drip irrigation 

system is the low probability of contamination with soil surface and plant. Urban green area irrigation water main 

transmission lines (purple network) should be built and should be switched to drip irrigation system which is modern 

irrigation method. 

Keywords:  Landscaping area, Recycled wastewater, Sewage Sludge, Irrigation methods 
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ERZURUM’DA BAZI ATIKSU ARITMA TESİSİ (AAT) ÇIKIŞ ÜRÜNLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA 

KULLANIMI 

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ1 Yasemin KUŞLU*2 

Özet 

Belirli yapıları ve dokuları olan peyzaj alanları, şehirlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Genellikle sosyal amaçlar için 

kullanılan bu alanlar yapay kültürün ya da doğal karakterin bir ürünü olarak ortaya çıkarlar. Peyzaj alanlarında, arıtma 

çamuru ve geri kazanılmış su gibi, atıksu arıtma tesislerinin (AAT) bazı çıkış ürünlerinin kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Uygulandığı alanların, ana bileşenleri olan bitki örtüsü ve toprak, AAT çıkış ürünlerin kalitesinden 

doğrudan etkilenmektedir. Benzer şekilde, zamanlarını bu alanlarda geçiren insanlar veya bu bölgelerde yaşayan 

hayvanlar bu ürünlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu nedenle, sulama ve bitki besleme 

yöntemleri için kullanılan geri dönüştürülmüş atıksu ve arıtma çamuru kalitesi önemlidir. Bu çalışmada, Erzurum 

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden alınan geri kazanılmış atıksu ve arıtma çamurunun kentsel rekreasyon 

alanlarındaki kullanımı, olası sulama yöntemleri ile birlikte ele alınarak olumlu ve olumsuz yönler ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Arıtma çamuru ve geri kazanılmış atıksu, dünya geniş bir alana sahip rekrasyon alanlarında gübreleme 

gereksinimlerinin çevresel ve ekonomik yönden uyumlu bir şekilde azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Basınçlı 

yüzey sulama yöntemlerinde (özellikle yağmurlama, mikro yağmurlama vb.) geri kazanılmış atıksuların kullanımı, 

bitki ve toprak yüzeylerinin kirlenmesine ve bunlarla temas eden ürünlerin hijyeni ve canlıların sağlığı açısından tehdit 

olabilir. Bu sebeple, uygun veya yüksek sulama verimliliğine sahip sulama yöntemlerinin (damla ve yüzey altı damla) 

en iyi seçenek olduğu söylenebilir. Yer altı damlama sulama sisteminin en büyük avantajı toprak yüzeyi ve bitki ile 

kirlenme olasılığının düşük olmasıdır. Kentsel yeşil alan sulama suyu ana iletim hatları (mor şebeke) yapılmalı ve 

modern sulama yöntemi olan damla sulama sistemine çevrilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj alanları, Geri kazanılmış atık su, Arıtma çamuru, Sulama Yöntemleri 

GİRİŞ 

Rekreasyon Alanları 

Kişinin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini tekrar kazanabilmesini sağlayan serbest zaman değerlendirmesine 

rekreasyon adı verilir. Rekreasyonel faaliyetlerin bir kısmı (uzun yürüyüşler, avlanma, yüzme vs.) kent dışındaki 

mekânlarda yürütülebilirken kent içinde de boş zamanların değerlendirilebildiği mekânlar vardır. Bunlar genellikle 

kentsel fonksiyonlu, geniş emniyetli, serin, ağaçlık veya yoğun yeşil alanlardır. Kentsel rekreasyon alanları çocuk 

bahçeleri, kent parkları, spor ve oyun alanları, meydanlar ve yaya bölgeleri, bölge parkları, kıyı parkları, çatı bahçeleri, 

botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, sergi ve fuar alanları, golf alanları olarak sıralanabilir. Genel bir kabule göre; 

kentsel yeşil alanlar yapı ve trafik kullanımı dışındaki alanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlar rekreasyon 

alanlarını kapsadığı gibi meydanlar, kavşaklar, bulvar yeşil alanları, kent yakın çevresindeki yeşil ve açık alanları da 

kapsamaktadır. Kentsel yeşil alanlar çoğunlukla sosyal amaçlı kullanılan doğal karakterli veya yapay kültür ürünü 

olarak ortaya çıkmaktadır (Zee, 1990; Koçyiğit ve Yıldız, 2014; Karaşah, 2017). 
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Kentsel yeşil alanların birincil unsurları toprak ve bitki olup sürdürülebilir kullanım açısından bakıldığında özellikle 

toprağın mevcut haliyle korunabilmesi büyük önem taşımaktadır. Uygulanacak kimyasal veya organik içerikli 

maddeler, pestisit, herbisit veya tarımsal ilaçlar, toprağı kirletici unsurların birikme, depolanma veya yeraltı sularına 

taşınma basamağı durumuna getirebilir. Kentsel yeşil alanların ikincil unsurları bu alanların kullanıcıları ve bakım 

işlerinden sorumlu kişiler, üçüncül unsurları ise bu alanlarda yaşayan veya konaklayan hayvanlardır.  

Dünya’da ve Türkiye’de Atıksu ile AAT Çıkış Ürünlerinin Kullanım Alanları  

Kentsel yeşil alanlar inşa edilirken ve bakımı yapılırken (sulama, yıkama vs.) arıtma tesisi son ürünlerinin (arıtma 

çamuru ve geri kazanılmış su) kullanılması Dünya’da ve Türkiye’de yaygındır. Bu alanlarda kullanılan arıtma çamuru 

ve suyun kalitesi, başta insan sağlığı ve olmak üzere yukarıda sıralanan canlı cansız bütün varlıkları doğrudan veya 

dolaylı olarak etkileyebilmektedir (Braatz and Kandiah, 1998; Lazarova, 1999; Fatta, 2005; Karataş ve Akkuzu, 2005). 

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile sosyoekonomik faktörler, kuraklık ve temiz su kaynaklarının zarar görmesi 

açısından AAT çıkış ürünlerinden arıtma çamuru ve geri kazanılmış suyun yeniden kullanımını gündeme getirmiştir. 

Bu ürünlerin tarım alanlarda kullanılmasındaki sınırlamalar ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde 

atıksular arıtılmadan uygulamaya izin verebildiği gibi bazı ülkelerde farklı düzeylerde arıtım şart koşulmaktadır. 

Birçok ülkede giderek yaygınlaşan AAT üniteleri ürünlerinin kullanımı, en önemli su ve çevre yönetim 

politikalarından biri durumuna gelmiştir. Bunun en önemli nedeni bu ürünlerin ekonomik ve teknolojik açıdan 

uygulanabilir, ekolojik açıdan ise kabul edilebilir olmasıdır. Atıksu geri kazanımında, yeni su kaynağı yaratmak, suyun 

gereksiz kullanımını önlemek, su ihtiyacının yerinde karşılanmasını sağlamak ve deşarj edilen atık suların miktarını 

azaltmak en önemli isteklendirme faktörleridir. Arıtma çamuru ise gerekli önlemler alındığı durumlarda topraktaki 

organik madde gereksinimini karşılayacak ve toprak strüktürünü iyileştirecek özellik taşımaktadır (Hamoda et al., 

2004; Lubello et al., 2004; Brissaud, 2008;  .  

Birçok ülkenin çevre ve sağlık ile ilgili bakanlıkları AAT birimlerine uygulanacak teknolojileri ve kullanım alanlarının 

seçimini katı kurallara bağlamıştır. Türkiye’de bu amaçla “ Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği” 

çıkarılmıştır. Bu tebliğe göre geri kazanılmış atıksu ile örneğin golf sahalarının sulanması isteniyorsa; Nitrifikasyon 

içeren aktif çamur sistemi + kimyasal fosfor giderimi + filtrasyon + klorlama gerekmektedir. Kentsel yeşil alanların 

sulanması söz konusu olduğunda ise; Nitrifikasyon içeren aktif çamur sistemi + mikrofiltrasyon + Ultraviyole 

dezenfeksiyon bileşiminin kullanılması gerekmektedir (Munoz et al., 2008; Yalçın ve Gürü, 2010). 

Dünya’da atıksu kullanımına izin veren bazı ülkelerde yasal düzenleme ve kullanım alanları dağılımı Çizelge 1’de 

verilmiştir (UN, 2009). Çizelgede de görüldüğü gibi yasal mevzuatı olmamasına rağmen arıtılmış atıksu kullanımına 

izin veren ülkeler olduğu gibi yasal düzenlemeyle arıtılmış veya arıtılmamış atıksu kullanan ülkeler de bulunmaktadır. 

Yasal düzenlemeler genellikle geri kazanılmış atıksularda izin verilebilir kimyasal fiziksel ve biyolojik sınırları ve 

kullanımda dikkat edilmesi gereken hususları kapsamaktadır (Papaiacovou, 2001; Al-Shammiri et al., 2005; Salladini 

et al., 2007; Betuw ve Rijs, 2009).  
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Çizelge 1. Bazı ülkelerdeki atıksu kullanımı ve yasal düzenleme durumu 

Ülkeler 
Kullanılan 

Atıksuyun 

Özelliği 

Kullanım Alanı Yasal 
Düzenleme Tarımsal Kentsel Sanayi Diğer* 

ABD Arıtılmış   x x x x Var 

Arjantin 
Arıtılmış/ 

Arıtılmamış 
x   x Var 

Brezilya 
Arıtılmış/ 

Arıtılmamış 
x    Var 

Çin 
Arıtılmış/ 

Arıtılmamış 
x  x x Var 

Fransa Arıtılmış  x   x Var 

İngiltere Arıtılmış  x x x x Var 

İsrail  Arıtılmış  x x  x Var 

Japonya Arıtılmış  x x x x Var 

Mısır Arıtılmış  x x  x Yok 

Tunus Arıtılmış  x x   Var 

Ürdün Arıtılmış  x   x Var 

Türkiye Arıtılmış  x x x x Var 
* Diğer kullanımlar arasında orman ürünleri yetiştiriciliği, mera sulanması, arıtılarak içme 

suyuna ekleme, ağaçlıkların oluşturulması, okullarda sifon suyu olarak, kar eritme, 

temizleme suyu olarak, yollar ve otoyollarda bitkilerin sulanmasında, araba yıkama gibi 
işlemler bulunmaktadır.  

 
Atıkların çevre ile uyumlu duruma getirilmesi ve sağlıklı bir şekilde giderilmesi amacıyla Ülkemizde olduğu gibi 

dünyadaki pek çok ülke atıkların kullanımına bazı sınırlamalar getirerek bu konu ile ilgili kılavuz ve standartlar 

hazırlatmıştır. Ülkemizde uygulanmakta olan Toprak Kirliliği Kontrolü yönetmeliği 10.12.2001 tarihinde yürürlükten 

kaldırılmış, 01.05.2003 tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 

ikinci ve dokuzuncu maddesi gereğince Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hazırlanmış, söz konusu yönetmelik 

31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı yönetmeliklerle yeniden ele alınmıştır. Çevre ve 

Orman Bakanlığı ayrıca 03.08.2010 tarihinde 27661 sayılı Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta 

Kullanılmasına Dair yeni bir yönetmelik hazırlamıştır. Yeni yönetmelikte, arıtma çamurlarının, stabil arıtma çamuru 

ve kompostun kullanımına ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. Türkiye’de araziye uygulanacak arıtma çamurunda 

ve çamurun uygulanacağı topraktaki kursun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, cıva ve çinko gibi ağır metal içeriklerinin 

sınır değerleri belirlenmiştir. Ülkemizde arıtma çamurlarının tarımda kullanımı konusunda “Evsel ve Kentsel Arıtma 

Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenen, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik 
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Devletleri’nde geçerli olan kentsel atıksu arıtma tesisinin çamur örneklerindeki ağır metal konsantrasyonları için sınır 

değerler Çizelge 2’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

Çizelge 2. Farklı standartlarda belirlenmiş kentsel atıksu arıtma çamurundaki ağır metallerin izin verilebilir 

konsantrasyon değerleri (mg/kg kuru madde). 
Ağır Metal Türkiye AB USA 
Krom 1000 - - 
Bakır 1000 100-1750 1500 
Kursun 750 750-1200 300 
Çinko 2500 2500-4000 2800 
Cıva 10 16-25 57 
Nikel 300 300-400 420 
Kadmiyum 10 20-40 85 

 
Ülkelerin arıtma çamurları ile ilgili kullanım durumları farklılık göstermektedir. Örneğin ABD’de arıtma çamurlarının 

%33’ü arazide kullanılmaktadır. Bu oranın %67’si tarım, %3’ü orman, %9’u arazi ıslah, %9’u yeşil alanlarda 

kullanılmakta, %12’si ise torbalanarak ticari amaçla satılmaktadır (USEPA, 2015). AB ülkelerinde arıtma 

çamurlarının tarımda kullanım oranı %36 düzeyinde olup, bu oran Fransa, İngiltere, Norveç, İsveç ve İspanya’da %50 

civarındadır (Angelakis et al., 1999; Alonso et al., 2001). Japonya’da ise ülkedeki nüfus yoğunluğu ve işlenebilir 

alanların azlığı nedeniyle arıtma çamurlarının %60’lık bir bölümü yakılarak giderilmesine rağmen yılda 230.000 ton 

arıtma çamuru yeşil alanlarda kullanılmaktadır (Salgot et al., 2006). TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2004 yılında 

evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde yaklaşık 2.3 milyon ton arıtma çamuru üretildiği tespit edilmiştir. 

Toplam arıtma çamurunun  %30.6’sı düzenli depolanarak, %18.7’si belediye çöplüğüne ve %15’i gelişigüzel atılarak, 

%10.6’sı üretimde, %10.2’si dolgu malzemesi olarak ve %10.2’si ise tarımda kullanılarak giderilmiştir (Türkiye 

İstatistik Kurumu, 2015). 

Türkiye’de atıksuların toplanması, arıtılması ve ortamlara deşarj edilmesi ve ortaya çıkan ürünlerin bertaraf edilmesi 

her ilin kendi belediyeleri tarafından sağlanmaktadır. AAT birimleri 2016 yılına kadar tüm illerde faaliyete geçmiştir. 

AAT’e bağlı nüfusun toplam nüfusa oranı %85 dolayındadır.  Türkiye’de deşarj edilen atıksuyun %81’i arıtılmaktadır. 

Arıtılan atıksuyun %41.6'sına gelişmiş, %33.2'sine biyolojik, %25'ine fiziksel ve %0.2’sine doğal arıtma 

uygulanmaktadır. Geri kazanılmış atıksuların %50.5’i denize, %40.5’i akarsuya, %1.8’i baraja, %1.4’ü göl-gölete, 

%0.2’si araziye ve %5.6’sı diğer alıcı ortamlara deşarj edilmektedir. AAT sahip ve yasalarda sınırları belirlenmiş 

atıksular ile tarımsal alan ve kentsel yeşil alanların sulanmasına izin verilmektedir (TÜİK, 2017). Bu çalışmada 

Türkiye’deki yasal düzenlemeler ışığında AAT çıkış ürünlerinin rekreasyon alanlarında kullanım olanakları 

tartışılmıştır. Bu amaçla Erzurum ili kentsel atıksularının arıtılması amacıyla kurulan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 

(BAAT) ele alınmıştır. 
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OLGU SUNUMU 

Bu çalışmada Erzurum ili BAAT çıkış ürünleri ele alınmıştır. Tesis mevcut durumda 444 934 kişilik evsel nüfusa ve 

56700 kişilik endüstriyel nüfusa göre planlanmış olup, Erzurum kentinin atıksu arıtma gereksinimini 2025 yılına kadar 

karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Tesis ATV-DVWK-A 131 E standardında düzenlenmiş, ön arıtma ve çökeltme 

tankları, koku arıtma, nitrifikasyon / denitrifikasyon, çamur susuzlaştırma, çamur çürütme ve stabilizasyon işlemlerini 

kapsar özelliktedir (Berktay ve Aydın, 1996).  

Erzurum Biyolojik BAAT Çıkış Ürünleri ve Kullanım Şekilleri 

Erzurum ilinde sanayi yapılanması sınırlı olduğundan evsel kaynaklı atıklar hâkim durumdadır. Tesiste üretilen arıtma 

çamuruna “mezofilik anaerobik çürütme stabilizasyon yöntemi” uygulanmaktadır. Bu yöntem ile çamur içindeki 

patojenik mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasını sağlanmaktadır (Coşkun et al., 2011). Arıtma çamurunda 

yapılan kalite analizlerinin sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir.  

 
Çizelge 3. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinden alınan arıtma çamuruna ilişkin kimyasal 

analiz sonuçları 
Element/Özellik Değer  Element/Özellik Değer  Element/Özellik Değer  
TC (%) 26.173 pH 7.02 AOX (mg/kg) 0.05 
Hg (mg/kg) 0.59 Cu (mg/kg) 84.15 Sn (mg/kg) 8.25 
B (mg/kg) 18.14 Zn (mg/kg) 537.26 Sb (mg/kg) 1.37 
Ba (mg/kg) 199.36 Ti (mg/kg) 700.49 Ta (mg/kg) 0.13 
Be (mg/kg) 0.36 V (mg/kg) 50.29 As (mg/kg) 6.22 
N (mg/kg) 884.8 Cr (mg/kg) 48.29 Se (mg/kg) 1.67 
P (mg/kg) 1632.1 Mn (mg/kg) 314.70 Mo (mg/kg) 5.77 
Ni (mg/kg) 47.86 Co (mg/kg) 7.79 Ag (mg/kg) 2.75 
Pb (mg/kg) 27.67 Cd (mg/kg) 0.87   

 
Erzurum BAAT’de oluşan arıtma çamurları anaerobik olarak stabilize edildikten sonra Erzurum Katı Atık Düzenli 

Depolama Tesisine gönderilerek bertaraf edilmektedir. Oluşan çamur tarımsal alanlarda kullanılması için çamur 

analizleri yaptırılmakta uygun değerlerde görülmesi durumunda tarımsal alanlarda, park ve bahçelerde gübre olarak 

da kullanılmaktadır.  

Erzurum BAAT’inde işlem görmüş ve geri kazanılmış sularında yapılan bazı analiz sonuçlarının 2016 ve 2017 yılları 

ortalamaları Çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 4. Erzurum BAAT çıkış suyunun 2016 ve 2017 yılı analiz sonuçları 
Özellik 

 

pH İletkenlik 

µs/cm 
KOİ 

mg/l 
BOİ 

mg/l 
Toplam 
Azot 
mg/l 

Amonyum 
mg/l 

Çökelti 
ml/l 

AKM 
mg/l 

2016 7,83 513 32,6 11 10,70 0,096 0,15 20 
2017 7,69 504 20,6 7 13,60 0,020 0,14 18 

 
TARTIŞMA 

Toprak Yönünden Geri Kazanılmış Atıksu ve Arıtma Çamuru Kullanımı 

BAAT çıkış ürünlerinin kentsel yeşil alanlar ve rekreasyon alanlarında kullanımı en fazla toprağı etkilemektedir.  

Yenilenemez üretim kaynağı olan toprak, uygulanacak ürünlerin kimyasal içeriğinden doğrudan etkilenerek 
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tuzlulaşma ve alkalileşme riski taşımaktadır (Karataş ve akkuzu, 2005). Atık suyun içindeki çözünmüş tuzlar, Bor, 

ağır metal ve yarı-metal benzeri toksik maddeler yörenin iklim şartlarına ve toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerine bağlı olarak ortamda birikebilir, bitkiler tarafından alınabilir veya suda kalabilir. Bu ve benzeri 

durumlarda membran prosesleri gibi ileri arıtma teknolojilerinin kullanılması şarttır. Yukarıda sayılan kimyasal 

kirleticilerin bitkide birikmesi doğrudan (ağız, solunum ve temas yoluyla) veya dolaylı olarak (bitkilerle beslenen 

hayvanlardan sağlanan ürünlerin tüketilmesi) insan ve hayvan sağlığını tehlikeye sokmaktadır (Özbolat ve Tuli, 2016). 

Kullanılacak geri kazanılmış atıksuların elektriksel iletkenlik (EC), Klor (Cl), SO4 gibi kimyasal kirlilik ile Azot (N), 

Fosfor (P) gibi organik kirlilik göstergeleri araştırılmalıdır. 

BAAT çıkış ürünlerinin kontrolsüz bir şekilde kentsel yeşil alanların sulanmasında kullanımının başka bir riski de 

biyolojik kirleticilerdir. Atıksuların bünyesinde bulunan hastalık yapıcı organizmalar, parazitler, bakteriler (fekal 

koliform) ve virüsler toprağa sulama ile taşındığında insan ve hayvan sağlığını tehdit edebilmektedir. Bu tür sorunların 

önüne geçilebilmesi için biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir (Salgot et al., 2006; 

Alaton et al., 2007). 

Sulama Sistemleri Yönünden Geri Kazanılmış Atıksu ve Arıtma Çamuru Kullanımı 

Erzurum BAAT çıkış ürünlerinin kullanımında sulama yöntemlerinin seçimi, ekonomik, teknik ve sağlık risklerinin 

yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Tarımsal sulamada olduğu gibi kentsel yeşil alanların ve rekreasyon 

alanlarının sulanmasında da atıksu arıtım derecesinin yüksek olması arıtma çamurunun ise yeterli stabilizasyon 

işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. 

  

Geri kazanılmış atıksuyun ve arıtma çamurunun bitki gereksinimi kadarını uygulamak birincil hedeflerden biri 

olmalıdır. Böylelikle toprağa uygulanacak kimyasal ve biyolojik kirleticilerin azaltılması sağlanacaktır. Bu hedefe 

ulaşılması için basınçlı sulama yöntemlerinin kullanımına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Geri kazanılmış atıksuların 

basınçlı yüzey sulama yöntemlerinde (özellikle yağmurlama ve mikroyağmurlama vb.)  kullanılması bitki ve toprak 

yüzeylerine kirletici unsurların bulaşmasına ve temasta olan ürünlerin hijyen durumu ve canlıların sağlıklarını tehdit 

etmesine neden olabilmektedir.  Bu nedenle sulama randımanı uygun veya yüksek olan yüzey ve yüzey altı damla 

sulama yönteminin en iyi seçenek olduğu söylenebilir. Yüzey altı damla sulama sisteminin en büyük avantajı ise 

toprak yüzeyi ve bitki ile bulaşık olma olasılığının düşüklüğüdür.  

Ekonomik açıdan bakıldığında ise geri kazanılmış atıksuyun içinde bulunan anyon, katyon ve mikroorganizmalar 

basınçlı sulama sistemlerinin tıkanmasına yol açabilmektedir. Bu tür fiziksel, kimyasal ve biyolojik nedenlerle 

olabilecek tıkanmanın önüne geçmek için yüksek arıtım derecesi şarttır.  

Sonuç 

Arıtılmış atıksularla sulama yaparken sulama yöntemi seçimi son derece önemlidir. Yörenin iklim ve toprak koşulları, 

yetiştirilecek bitki türü ve kullanım amacı ve bu unsurlarla dolaylı ve dolaysız şekilde temasta olan canlıların durumu 

ve hangi sebeplerle atıksularla sulama yapılacağına bağlı olarak, sulama yöntemini doğru seçmek gerekmektedir 
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Sınırlı da olsa, temiz su kaynağının bulunduğu yörelerde, tamamlayıcı su kaynağı olarak kullanılan atıksularda, sulama 

yönteminin seçimi kadar sulama suyu kalitesi kadar önemlidir.  

Uygulanan sulama suyunun kimyasal içeriği toprağı doğrudan etkilemektedir. Toprak, yüzey veya yüzeyaltı temiz su 

kaynakları ile sulama yapılsa bile aşırı sulama nedeniyle tuzlulaşma, alkalileşme çoraklaşma ve erozyon gibi tehditlere 

maruz kalabilir. Kirli, atıksu veya geri kazanılmış atıksu ile yapılan sulamalarda daha çok dikkat edilmelidir. Çünkü 

bu tür suların yalnız toprakta değil bitki bünyesinde veya üzerinde de kirlilik unsurlarının birikmesine yol açması 

muhtemeldir. Toprak ve bitki ile doğrudan veya dolaylı olarak temas halinde bulunan canlılarda bir takım hastalıkların 

oluşması ve maddi kayıplara yol açması söz konusu olabilir.  

Atıksuyun tek su kaynağı olduğu yörelerde, su kıtlığından söz etmek kaçınılmazdır. Şayet tüm sezon boyunca tek su 

kaynağı, arıtılmış atıksular ise diğer bir ifade ile suyun kısıtlı bir kaynak olduğu yörelerde, yüzey sulama yöntemleri 

gibi su uygulama randımanı son derece düşük sulama yöntemlerinin uygulanması ekonomik ve ekolojik nedenlerle 

uygun olmayacaktır. Bu tür alanlarda basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. 

Kentsel yeşil alan sulama suyu ana iletim hatları (mor şebeke) inşa edilerek modern sulama yöntemi olan damlama 

sulama sistemine geçilmelidir.  Arıtılmış atıksuların daha ileri arıtımı, geri kazanılmış suyun yeniden kullanımı ile 

suyun dönüşümü ve su kaynaklarının korunması ayrıca kentsel altyapının geliştirilmesi geleceğin vizyon projesi 

olacaktır. 
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Abstract 

Shalgam (fermented turnip juice) is a traditional lactic acid fermented beverage mostly produced by traditional 

methods. Traditional shalgam is produced as spicy, and sodium salt is added for taste and shelf life extention. Even 

though high salt concentration, shalgam has very short shelf life, and thus, antimicrobial food additives such as sodium 

benzoate- not prefered by consumers-is added. Thus, alternatives to process shalgam juice without adversly affecting 

its physical and sensory properties are in search. Therefore, processing of shalgam drink by ultrasonication with 

respect to changes in physical and sensory properties as well an microbial inactivation was investigated in this study. 

Different processing parameters were applied to shalgam samples, and it was observed that changes in physical 

properties is depend on the applied processing parameters. While no significant difference was observed in sensory 

properties, inactivation increased with increased temperature, amplitude and treatment time. Effect of ultrasonication 

on self-life extention of shalgam need to be pursued. 

Keywords: ultrasonication, shalgam, microbial inactivation, quality attributes, sensory properties 

 

FERMENTE ACILI SALGAM SUYU (ŞALGAM) İÇECEĞİNİN ULTRASONİKASYON İLE PROSESİ 
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Özet 

 

Şalgam (fermente şalgam içeceği) çoğunlukla geleneksel metodlarla ve laktik asit fermantasyonu ile üretilen 

geleneksel bir üründür. Geleneksel şalgam acılı olarak üretilmektedir ve raf ömrünü uatmak ve tadını iyileştirmek için 

tuz eklenmektedir. Yüksek tuz konsantrasyonuna rağmen şalgam kısa raf ömrüne sahiptir ve raf ömrünü uzatmak için 

tüketiciler tarafından tercih edilmeyen sodyum benzoat eklenmektedir. Dolayısıyla şalgamın fiziksel ve duyusal 

özelliklerini olumsuz yönde etkilemeden raf ömrünü uzatacak alternatif proses teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışma kapsamında şalgamın ultrasonikasyon ile prosesi ve proses parametrelerinin fiziksel ve duyusal 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

319 
 

özelliklerindeki değişim ve mikrobiyel inaktivasyon üzerine etkileri araştırılmıştır. Farklı proses parametreleri altında 

proses edilen örneklerde fiziksel özelliklerde görülen değişimin proses parametrelerine bağlı olarak değiştiği 

görülmüştür. Duyusal özelliklerde önemli bir değişim gözlenmezken, artan proses süresi, sıcaklık ve amplütüdün 

mikrobiyel inaktivasyonu arttırdığı gözlenmiştir. Ultrasonikasyonun şalgamın raf ömrü üzerindeki etkileri de 

araştırılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: ultrasonikasyon,  şalgam, mikrobiyel inaktivasyon, kalite özellikleri, duyusal özellikler 

 

1. Introductıon 

 

Shalgam (fermented spicy turnip juice) characterized by its red colour, cloudy structure and sour taste is one of the 

most commonly consumed traditional beverage produced by lactic acid bacteria (LAB) fermentation. It is produced 

by fermentation of black (purple) carrot, turnip, sourdough, salt, bulgur flour and adequate water. According to the 

Turkish Standards Institution, (Anonymous, 2003) shalgam is defined as a beverage produced by lactic acid 

fermentation of black carrot (Daucus carota L.), turnip (Brassica rapa L.), salt, extract of sourdough, and bulgur flour 

(Erten et al., 2008). It is highly popular in Adana, Mersin, Hatay, and Kahramanmaras provinces. With high production 

volume, it has also become a popular soft drink in big metropolis like Istanbul, Ankara, and Izmir. It is mainly made 

at home or at the home-scale level, but it is also produced commercially on a small scale (Canbas and Fenercioğlu, 

1984; Canbaş and Deryaoğlu, 1993; Erten et al., 2008). 

Unfortunately, no standard manufacturing technique is available for salgham, and processing differs from one plant 

to another. However, in commercial production, there are two main processing methods for shalgam production: the 

traditional method and the direct method (Erten et al., 2008). Thus, properties of salgham changes according to 

production method. Salgham, although is a fermented product and has high level of salt, has limited shelf life. Added 

amount of salt provide suppression of microflora causing spoilage, but high level of salt causes health related 

problems. Moreover, addition of antimicrobial agents such as sodium benzoate is used to extent its shelf-life. In order 

to eliminate the use of antimicrobial agent, processing by heat is applied, but processing of shalgam with heat 

processing causes deterioration of its physical and sensory properties. Therefore, processing of shalgam with 

preservation of its physical and sensory properties are in search. 

Food industry has high demand for minimal processed food with minimal or no changes on nutrient level, 

bioavailability and sensory properties. Thus, in lieu of such techniques, newer mild processing methods in food 

industry such as ultrasonication, high pressure processing (HPP), pulsed electric fields (PEF), etc have been devised 

(Czechowska-Biskup et al., 2005; Majid et al., 2015). Ultrasonication is one the rapidly emerging techniques that were 

devised to minimize processing, enhance quality and safety of food products (Knorr et al., 2011). Ultrasound 

technology is based on mechanical waves at frequencies above the threshold of human hearing (>16 kHz), and can be 

categorized into two frequency ranged as low and high energy. Low-energy (low power, low intensity) ultrasound has 

frequencies higher than 100 kHz at intensities below 1 Wcm−2 while high-energy (high power, high-intensity) 
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ultrasound uses intensities higher than 1 Wcm−2 at frequency between 20 and 500 kHz (Mason et al., 2011). Commonly 

applied frequencies in ultrasonic technology lies between 20 kHz and 500 MHz (Yusaf and Al-Juboori, 2014).  

Application of ultrasound to liquid systems causes acoustic cavitation described as growing and eventual collapse of 

the bubbles. As ultrasound waves propagate, the bubbles oscillate and collapse which causes the thermal, mechanical, 

and chemical effects. Mechanical effects include collapse pressure, turbulences, and shear stresses (Yusaf and Al-

Juboori, 2014), while the chemical effects are generation of free radicals (Lateef et al., 2007). The effects in the 

cavitation zone generate extremely high temperatures (5000 K) and pressures (1000 atm) (Soria and Villamiel, 2010). 

Depending on the frequency of the ultrasound, locally produced alternating positive and negative pressures cause 

expansion or compression of the material, resulting in cell rupture. This disruption effect of sonication is significantly 

resisted by homogenous liquids (Soria and Villamiel, 2010). 

Studies revealed that ultrasonication can be used in quality control of fresh vegetables and fruits in both pre-harvest 

and post-harvest, cheese processing, commercial cooking oils, bread and cereal products, bulk and emulsified fat-

based food products, food gels, aerated, and frozen foods. Other applications include the detection of honey 

adulteration and assessment of the aggregation state, size, and type of protein (Majid et al., 2015). Thus, processing 

of spicy shalgam juice by ultrasonication and effect of ultrasonication process on physical and sensory properties as 

well as microbial inactivation was aimed in this study. 

 

2.Material and Methods 

2.1.Fermented turnip juice.  

Shalgam samples were kindly provided by Kemal Kükrer Gıda ve İth. Mad. Paz. Tic. A.Ş. (Adana, Turkey). 

2.2.Ultrasonication process.  

Laboratory scale ultrasound system UP200S modal (Hielscher, Germany) was used to process shalgam drink. Based 

on preliminary experiments, ultrasound process was conducted at 4, 22 and 40 oC at 50, 70 and 90 % amplitude for 5, 

25 and 45 min. 

2.3. Physical and functional properties measurement. 

pH, conductivity (mS/cm), turbidity (NTU), and total soluble solids (˚Brix) were measured. Titratable acidity (g/L) 

measurement was performed with 5 mL of sample mixed with 5 mL of distilled water and titrated with 0.1 N NaOH 

until pH 8.2, and the results were calculated as g/L lactic acid. Color parameters of L*, a* and b* values were measured 

using a Hunter ColorFlex spectrophotometer (Hunter Associates Laboratory Inc., Reston VA, USA). Hue, chroma 

and total color difference values (TCD) were calculated from color L*, a*, and b* values.  Shalgam samples were 

centrifuged and transferred to 1 mm cuvettes and absorbance values at 420, 520 and 620 nm against double distilled 

water and total of three measurements (OD420 + OD520 + OD620) was recorded as color intensity (CI) (Canbas, 

1983; Ribereau-Gayon et al., 2000). Absorbance measurement at 420 and 520 nm were taken to calculate color tone 

(OD420/OD520) (Canbas, 1983; Ribereau-Gayon ve ark., 2000). Presence of yellow, red and blue color were 

calculated as follows (Canbas, 1983; Ribereau-Gayon ve ark., 2000); 
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Yellow color (%OD420)= (OD420 / CI) ×100 

Red color (%OD520)= (OD520 / CI) ×100 

Blue color (%OD620)= (OD620 / IC) ×100 

Salt content (g/L) was determined by titrimetric method (Cemeroglu, 2007). Total antioxidant capacity (TAC) 

measurement was conducted by DPPH method and total monomeric anthocyanin content (TMAC) by pH 

differentiation method were measured (Evrendilek, 2017) with some modifications. Total phenolic substance content 

(TPCS) expressed in milligrams per mL gallic acid equivalents (mg GAE/mL) was conducted according to Folin-

Ciocalteu method described by Abdulkasim et al. (2007). 

2.4.Enumeration of microbial reduction.  

Both control and US treated samples were diluted with 0.1% peptone water and appropriate dilutions were plated into 

plate count agar (PCA) and potato dextrose agar (PDA) for total aerobic mesophilic bacteria (TMAB) and total mold 

and yeast (TMY) by the surface plating method, respectively. PCA plates were incubated at 35±2 ºC for 24-48 h, PDA 

plates were incubated at 22±2 ºC for 3-5 days.   

2.5. Sensory analyses.  

Both control and HPP-treated samples were evaluated using a 9-point hedonic scale for the sensory properties of 

turbidity-clarity, dull-shiny appearance, color intensity, particulate, aroma, density, salgham taste, bitter taste, salty 

taste, sweetness and aftertaste. The samples were assigned with 3-digit numbers and served at room temperature. 

Sensory analyses were conducted in two phases. Panelists were asked to evaluate the samples first by appearance and 

then by drinking. They were also asked to consume the unsalted cracker, and drink the water in-between evaluations 

of each sample to clean their palate.  

2.6. Data analyses. 

Statistical data analyses were performed using Minitab 16.1 (Minitab, Inc., State College, PA). Tukey’s multiple 

comparison tests following one-way analysis of variance (ANOVA) were performed to determine significant mean 

differences in the response variables. GLM models were developed to relate the response variables to the exploratory 

variables of the ultrasonication process. 

3.Results and Discussions 

Processing parameters, the magnitude of amplitude, treatment time and processing temperature, had different impact 

on measured properties of shalgam. For the pH of the control samples, 3.45±0.01, temperature and square term of 

temperature were the significant factors (p < 0.05). ˚Brix of the control samples, 3.13±0.12, was only significantly 

affected by square term of amplitude (p < 0.05) whereas conductivity of the samples (12.94±0.06 mS/cm) was affected 

by temperature, square term of temperature, and interaction of temperature*amplitude (p < 0.05). Salt concentration, 

7.80± 0.00 g/L, was significantly affected by the linear term of amplitude, square term of temperature and amplitude, 

and interaction of temperature*processing time and temperature*amplitude (p < 0.05), respectively. Turbidity of the 
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control samples were measured as 343.53±4.55 NTU, and it was not changed by processing parameters. Only 

interaction of processing time*amplitude was significant factor to effect turbidity of the samples.  Linear term of 

processing time and temperature, square term of amplitude, and interaction of temperature*processing time 

significantly affected  (p < 0.05) the titratable acidity of the control samples measured as 0.41±0.00 g/L. While color  

L* value (8.56±0.04), b* values (11.71±0.02), chroma (34.66±0.045) were not significantly affected by processing 

parameters; a* value (32.70±0.17) was affected only by processing time*amplitude interaction, hue (0.35±0.01) by 

square term of amplitude, TCD (7.54±0.21) by square term of amplitude, and IC (3.43±0.00) by  temperature and 

square term of amplitude, respectively  (p < 0.05). Color tone (0.67±0.00), on the other hand, was significantly affected 

by linear  and square terms of temperature as well as by the interactions of temperature*amplitude. Except for 

temperature*amplitude interaction for yellow color (35.45±0.02 %), processing time, square term of processing time, 

and interaction temperature*processing time and processing time*amplitude for red color (53.58±0.01 %) and 

processing time, amplitude, square term of processing time, and interactions of processing time*amplitude  for blue 

color (11.35±0.00 %), other procesing parameters were significantly effecitive. 

TAC of the shalgam drink changed with processing parameters and lower temperatures with either shorter or longer  

processing time was favorable for maximum antioxidant capacity (Fig. 1). TPSC, on the other hand, increased with 

an increase in processing time and lower temperature (Fig. 2). TMAC was increased with an increase in temperature 

and amplitude (Fig. 3). 
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Fig 1. Changes in antioxidant capacity of shalgam 

drink processed by ultrasonication 

Fig 2. Changes in total phenolic subtance 

content of shalgam drink processed by 

ultrasonication 

Fig 3. Changes in total phenolic subtance 

content of shalgam drink processed by 

ultrasonication 
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Fig 4. Inactivation of total  mold and yeast in 

shalgam juice processed by ultrasonication 

Fig 5. Inactivation of total  mesophilic aerobic 

bacteria in shalgam juice processed by 

ultrasonication 
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Table 1. Driven models by ultrasonication processes 

Properties Regression equation R2 

pH =5.123-0.0109T-0.01954Tr-0.0460A+0.00087T*T+0.000263Tr*tr+0.000380A*A-0.000498T*A 52.51 

TSS =22.58+0.0447T-0.0405Tr-0.535A+0.001852T*T-0.000500Tr*Tr+0.003813A*A-0.002269T*Tr-0.001458T*A+0.001354Tr*A 63.15 

Conductivity =4.71+0.1314T+0.1114Tr-0.2137A+0.002478T*T-0.000095Tr*Tr+0.002138A*A- 0.000999 T*Tr- 0.003261T*A-0.001427Tr*A 

 

66.97 

Salt content  =4.51+0.0811T+0.1156Tr-0.1907A+0.002315T*T-0.000136Tr*Tr+0.001865A*A-0.T*Tr-0.002544T*A-0.001512Tr*A 71.32 

Turbidity  =-178-14.63T-15.93Tr+24.50A+0.1676T*T+0.0645Tr*Tr-0.2289A*A-0.1319T*Tr+ 0.1717T*A+0.1976Tr*A 64.75 

TA  =7.25+0.0033T-0.0899Tr-0.2121A+0.001479T*T+0.001287Tr*Tr+0.001582A*A- 0.002239T*Tr-0.000102T*A+0.000556Tr*A 71.46 

Color (L*) =9.64-0.1527T+0.1792Tr-0.1674A+0.001105T*T-0.001313Tr*Tr+0.001239A*A-0.000954T*Tr+ 0.001567T*A-0.001169Tr*A 52.20 

Color (a*) =1.87+0.0087T+0.2201Tr-0.1718A-0.000647T*T-0.001805Tr*Tr+0.001809A*A+0.000699T*Tr+ 0.000237T*A - 0.002097Tr*A 56.17 

Color (b*) =10.46+0.0157T+0.3163Tr-0.270A-0.00076T*T-0.002849Tr*Tr+0.002644A*A+0.00080T*Tr+ 0.00032T*A- 0.002556Tr*A 53.41 

chroma =0.21+0.0284T+0.2186Tr- 0.1275A-0.000770T*T-0.001705Tr*Tr+ 0.001518A*A+0.000556T*Tr+ 0.000084T*A-0.002083Tr*A 56.66 

Hue =0.4029+0.000542T+0.002192Tr-0.00552A-0.000009T*T-0.000008Tr*Tr+0.000045A*A+ 0.000001T*Tr+0.000003T*T*A-0.000024Tr*A 54.46 

TCD =-2.49-0.0361T-0.1441Tr+0.1628A-0.000200T*T+0.002125Tr*Tr-0.001454A*A-0.000416T*Tr+0.000481T*A+0.000484Tr*A 47.30 

Color density =-5.51-0.0311T-0.0049Tr+0.3095A-0.001352T*T-0.000089Tr*Tr-0.002326A*A+0.001098T*Tr+0.001341T*A-0.000047Tr*A 64.93 

Color tone =-0.506-0.00582T+0.00301Tr+0.03925A-0.000190T*T-0.000017Tr*Tr-0.000282A*A+0.000135T*Tr+0.000212T*A - 0.000070Tr*A 78.28 

Yellow color 

intensity  

=42.141+2.169T-2.473A*A+1.854T*Tr+1.449T*A 57.29 

Red color 

intensity  

=10.66-0.0095T-0.0195Tr-0.2801A+0.001196T*T+0.000214Tr*Tr+0.001973A*A- 0.000443T*Tr-0.001200T*A+0.000371Tr*A 78.19 

Blue color 

intensity  

=26.96+0.1843T+0.0698Tr-0.4807A+0.002744T*T-0.000120Tr*Tr+0.003745A*A-0.002700T*Tr-0.003438T*A-0.000043Tr*A 87.61 

TMAC =24.11-0.2002T-0.1370Tr-0.4211A+0.000434T*T-0.000163Tr*Tr+0.002120A*A-0.001202T*Tr+0.003344T*A+0.002474Tr*A 83.53 

TPSC =785+1.66T-14.88Tr-5.26A+0.1018T*T+0.1308Tr*Tr+0.0185A*A-0.1841T*Tr-0.0009T*A+0.1833Tr*A 73.78 

TAC =63.44+0.0689T-0.0631Tr+0.1950A+0.001142T*T+0.001901Tr*Tr-0.000891A*A+0.000043T*Tr-0.002134T*A-0.000529Tr*A 88.36 

TAMB =3.551+0.04284T-0.01875Tr+0.0088A+0.000006T*T+0.000490Tr*Tr-0.000028A*A-0.000539T*Tr-0.000413T*A-0.000017Tr*A 84.38 

TMY =3.859+0.00715T-0.01521Tr+0.00558A+0.000433T*T+0.000315Tr*Tr-0.000021A*A-0.000203T*Tr-0.000223T*A-0.000030Tr*A 81.20 
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Fig. 6 Sensory evaluation of shalgam juice processed by ultrasonication. 

 

Inactivation on TMY increased with an increase in processing time upto 30 min and amplitude up to 90 %.  

Approximately 1.2 log cfu/mL inactivation on TMY was received at optimal conditions (Fig . 4). TAMB 

inactivation  was maximum at 45 ˚C processing temperature and 90% amplitude (Fig. 5).   

GLM models for each  response varible and their R2  values are decipied in table 1.  It was seen that changes in 

each response was not good corralated with most processing parameters is because most of the processing 

parameters did not cause significant changes in measured properties. 

Sensory evaluation data revealed that no significant change was observed among the control samples and the 

samples processed by ultrasonication. Even though some changes were observed in measured sensory properties, 

they were not significantly different from the others (Fig. 6). 

This is the first report regarding processing of shalgam juice by ultrasonication with regard to physical, bioactive 

and sensory properties as well as microbial inactivation. Results revealed that shalgam can be processed by 

ultrasonication without significantly affecting its important properties. However, inactivation on TAMB and TMY 

need to be increased for shelf life extension. The natural microflora in shalgam is composed of lactic acid bacteria, 

bacillus and clostridium species and all of them are very resistant to ultrasonication. Moreover, yeast and molds 

were also resistant to ultrasonication process. Thus, future studies need to focus on increase on microbial 

inactivation and shelf life extinction of shalgam by ultrasonication. 
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37-)  PESTİSİTLERİN ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Dilek SAĞIR1, Derya ŞAHİN1, 
 
1Sinop Üniversitesi, 

 

ÖZET 

Bu çalışmada literatür taramasına dayalı olarak pestisitlerin üreme sistemi üzerine etkilerini açıklamak ve 

pestisit kullanımı açısından toplumun farkındalığını artırmak amaçlanmıştır. 

Artan nüfus ile birlikte üretilen tarım ürünleri insanlara yetmemeye başlamış bu nedenle de elde edilen 

ürün miktarını artırabilmek için tarımda yaygın bir şekilde pestisit kullanılmaya başlanmıştır. Pestisitlerin 

kullanımı ile hedeflenen üretim sağlanmakla beraber kontrolsüz ve bilinçsiz pestisit kullanımı beraberinde ciddi 

sağlık sorunlarını da getirmiştir. Bu sağlık sorunlarından biri dünyada ve ülkemizde görülme oranı giderek artan 

infertilitedir. Pestisitler üreme sisteminin yapı ve fonksiyonlarına hasar vererek hem erkek hem de kadınlarda 

infertiliteye neden olmaktadır. 

Pestisitlerin dişi ve erkek üreme sistemi üzerine etkileri ile ilgili literatürde pek çok çalışma 

bulunmaktadır.  Yapılan deneysel çalışmalarda pestisitlerin dolaylı veya doğrudan testis dokusu üzerinde etkileri 

gösterilmiş ve bu etkinin özellikle spermatogenez sırasında gelişmekte olan germ hücreleri üzerinde ortaya çıktığı 

belirtilmiştir. Pestisitlerin dişilerde hormon sentezi, hormon salınımı, hormunun taşınması, hormonun resptörü 

tanıması ve bağlanması gibi hormonal döngünün birçok aşamasını etkileyerek, hormonal dengeyi bozduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca pestisitlerin ovaryumlardaki lipit, protein ve kolesterol seviyelerini azalttığını, ovaryumların 

fonksiyonunu bozduğunu gösteren pek çok deneysel çalışma literatürde mevcuttur. 

Pesitisitlerin hem dişi hem de erkek üreme sistemi üzerindeki bu olumsuz etkileri her iki cinsiyette de 

üreme problemlerini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle pestisitlerin kullanımı sırasında insanlara ve çevreye 

verebileceği zararı önlemek veya en aza indirmek için önlemler alınmalıdır. Evlerde, bahçelerde ve tarımda 

yalnızca gerekli olduğu durumlarda doğru ilaç, doğru doz ve doğru zamanda kullanılması konusunda toplum 

bilgilendirilmelidir. 

 

Anahtar kelimler: Pestisit, üreme sistemi, sağlık 

 

THE EFFECTS OF PESTICIDES ON THE REPRODUCTIVE SYSTEM 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to explain the effects of pesticides on the reproductive system and to increase the 
awareness of the society in terms of pesticide use. 

The agricultural products produced with the increasing population have started to be insufficient for 
people and therefore pesticides have been widely used in agriculture in order to increase the amount of products 
obtained. Although targeted production has been achieved by the use of pesticides, uncontrolled and unconscious 
pesticide use has brought serious health problems. One of these health problems is the increasing infertility in the 
world and in our country. Pesticides damage the structure and function of the reproductive system and cause 
infertility in both men and women. 

There are many studies on the effects of pesticides on female and male reproductive system. Experimental 
studies have shown the effects of pesticides either directly or indirectly on the testis tissue and this effect is 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.08.085
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indicated on the developing germ cells especially during spermatogenesis. It has been reported that pesticides 
affect hormonal balance in females by hormonal synthesis, hormone secretion, hormone transport, hormone 
expression and binding of hormone. In addition, many experimental studies showing that pesticides decrease lipid, 
protein and cholesterol levels in ovaries and disrupt the function of ovaries are available in the literature. 

These negative effects of pesticides on both male and female reproductive systems bring reproductive 
problems to both sexes. Therefore, precautions should be taken to prevent or minimize the harm to human and 
environment during the use of pesticides. The community should be informed about the right medication, correct 
dosage and use at the right time in households, gardens and agriculture only where necessary. 

 

Keywords: Pestıcıde,reproductıve system,health 

 

Giriş 

Pestisitler; istenmeyen organizmaların, böceklerin, yabancı ot ve diğer zararlıların ölmelerine neden olan, 

uzaklaştıran, çoğalmalarını ve beslenmelerini engelleyen zehirli (toksik) kimyasal madde veya karışımlarının 

genel adıdır. Bugün yurdumuzda ve dünyada ürün artışını sağlayabilmek için çeşitli zararlılarla mücadelede 

pestisitler kullanılmaktadır. Bu maddelerin kullanılmasıyla ürün miktarında artışlar gözlenmektedir ancak 

pestisitlerin bilinçsiz ve denetimsiz kullanımı insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. (Tekbaş, 2010) 

Pestisitlerin olumsuz olarak etkilediği en önemli sistemlerden biri hayatın devamlılığı için anahtar olan 

organizmanın üreme sistemidir. Üreme sistemi yaş, beslenme, yaşam şekli, davranışlar, üreme kanalı 

enfeksiyonları, stres ve kimyasallar gibi pek çok faktör tarafından etkilenir. Üreme fonksiyonunun herhangi bir 

nedenle sekteye uğraması, infertilite ve nüfus azalmasına, hatta bazı türler için soyun tükenmesine yol açabilir. 

Yapılan pek çok çalışma ile pestisitlerin anormal sperm konsantrasyonuna ve hareketliliğine, bozulmuş 

spermatogenezise ve hormonal dengesizliğe yol açarak fertiliteyi olumsuz etkilediği bildirilmiştir  (Mathur, vd., 

2010). Ayrıca pestisitlerin erken ve geç fetal kayıplara, doğumda gestasyonel yaşta değişikliklere, terata 

oluşumlarına (doğum kusurları), bebek/çocuk morbidite ve mortaliteye, erkek/kadın cinsel disfonksiyonuna, 

sperm anomalilerine, amenore, dismenore, hamilelik ve doğum sırasında hastalıklara ve endokrin sistemde 
bozulmalara neden oldukları da bildirilmektedir (Bhardwaj vd., 2018). 

Bu çalışmada amaç; pestisitlerin üreme sistemi üzerine olumsuz etkilerini açıklamak ve pestisit kullanımı 

konusunda toplumun farkındalığını artırmaktır. 

Gelişme 

Pestisitler 

Pestisit, zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve 

preparatlardır. Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da zararlarını azaltmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, 
dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına 

zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, 

solucanlar ve mikroorganizmalar olabilir (MEB, 2012). 

Pestisitlerin sınıflandırılması 

Pestisitler; görünüş, fiziksel yapı ve formulasyon şekillerine göre, etkiledikleri zararlı ve hastalık grubu ile 

bunların biyolojik dönemine göre, içerdikleri aktif maddenin cins ve grubuna göre, zehirlilik derecesine ve 
kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Bunlardan en önemli ve en çok kullanılan 

sınıflandırma şekilleri ise kullanıldıkları zararlı gruplarına ve yapısındaki aktif madde grubuna göre yapılan 

sınıflandırmalardır.(Tiryaki vd., 2010) 
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• Kullanıldıkları zararlı grubuna göre sınıflandırma   
 

✓ Böcekleri öldürenler (İnsektisit)  

✓ Fungusları (mantarları) öldürenler (Fungusit)   

✓ Fungusların faaliyetini durduranlar (Fungustatik)  

✓ Yabancı otları öldürenler (Herbisit)    

✓ Örümcekleri öldürenler (Akarisit)    

✓ Bakterileri öldürenler (Bakterisit)  

✓ Yaprak bitlerini öldürenler (Afisit)  

✓ Kemirgenleri öldürenler (Rodentisit)   

✓ Nematodları öldürenler (Nematosit)   

✓ Salyangozları öldürenler (Mollussisit)   

✓ Algleri öldürenler (Algisit)  

✓ Kuşları öldüren veya kaçıranlar (Auensit)  

✓ Kaçırıcılar (Repellent)   

✓ Çekiciler (Atrakant)    

 

• Bileşimindeki etkili madde grubuna göre sınıflandırma  

✓ Klorlandırılmış hidrokarbonlar: 

✓ Organik fosforlu pestisitler 

✓ Karbamatlıinsektisitler 

✓ Pyrethroit (Piretroit) insektisitler (Şenvar, 1988) 

 

Pesitisitlerin yayılımı 

Pestisitler şu yollarla ortama yayılır; 

✓ Hava yoluyla yayılım 
✓ Su yoluyla yayılım 
✓ Toprak yoluyla yayılım 
✓ Yiyecekler aracılığıyla yayılım    

 

Pestisitlerin kullanım alanları 

Pestisitler sadece profesyonel kullanıcılara değil küçük paketler halinde normal toplum bireylerinin 

kullanımına da sunulmaktadır. Pestisitlerin başlıca kullanım alanları şunlardır:   

✓ Tarımsal üretim  

✓ Bahçecilik 

✓ Balık yetiştiriciliği  

✓ Ormancılık   

✓ Süs amaçlı bölgelerde (parklar, bahçeler, oyun alanları)  
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✓ Tütsüleme ve kereste korumacılığı   

✓ Endüstriyel böcek kontrolü  

✓ İnşaat (duvar kağıdı yapıştırıcıları, boyalar, sıvacılık vb)   

✓ Ev ve bahçeler  

✓ Deniz böcek kontrolü   

✓ Sucul böcek kontrolü  

✓ Gıda saklanması   

✓ Hayvancılık   

✓ Toplum hijyeni, böcek kontrolü   

✓ Beşeri ilaç olarak (MEB, 2012) 

 

Pestisitlere maruziyet 

Pestisitler deri, solunum yolu ve gastrointestinal yoldan vücuda girebilirler. Vücudun savunma 
mekanizmalarını aşıp kana geçebilen miktarları toksik etkiyi oluşturur. Sıvı pestisitler katı ve granül formlara göre 

daha kolay emilirler. Vücudun terli ve nemli olması pestisit emilimini kolaylaştıran faktörlerdendir. Pestisitin katkı 

(inert, adjuvan) maddesi yapıştırıcı ise emilim daha fazla olur (Tekbaş, 2010). Bu bilgiler çerçevesinde, özellikle 

sıvı ve buhar şeklinde pestisit uygulaması yapan işçiler önemli risk altındadır. Mesleki etkilenim sanıldığının 

aksine büyük oranda solunum yoluyla değil deri yoluyla meydana gelmektedir (Güler&Çobanoğlu, 1997). 

Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer canlılar için potansiyel 

toksisitelerinden dolayı sorunlara neden olabilir. (MEB, 2012) (Toni vd., 2006). Tehlikeli etkiler normal vücut 

fonksiyonlarında bozulma, nörotoksisite, karsinojenisite, üreme ve diğer bazı problemleri içerir (Singh vd., 2007). 

En önemlisi, bu pestisitlerin nöral ve hormonal kontrol altında üreme sistemini ve işlevini bozarak hayvanların 

üreme sağlığına müdahale ettiği ve böylelikle fertilite üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu bulunmuştur. 

(Frazier, 2007; Bhardwaj & Saraf 2014). Pestisitler, düşükler, genital deformiteler, prematüre doğum gibi doğum 

kusurları, düşük doğum ağırlığı, spermatozoa hasarı, Sertoli hücresindeki değişiklikler veya Leydig hücre 

fonksiyonu veya endokrin fonksiyonun bozulması gibi çeşitli üreme bozukluklarına neden olurlar (Garry, 2004). 

Bretveld vd. (2007) kadınlarda en sık görülenler arasında, siklus döngüsü düzensizliği, amenore, prematüre 

yumurtalık yetmezliği, foliküler atrezi, ovülasyonun değiştirilmiş fizyolojisi olduğunu bildirmişlerdir. 

Pestisitlerin erkek üreme sistemi üzerine etkileri 

Modern insan, esas olarak yaşam tarzı değişikliklerinden dolayı çeşitli toksik kimyasallara maruz 

kalmaktadır. Yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz su, soluduğumuz hava ve içinde yaşadığımız çevre toksik 

ksenobiyotiklerle kontamine olur. İnsanlar annenin rahmindeyken bu kimyasallara maruz kalırlar. Son yüz yılda, 

insan faaliyetleri, yaşamın bağlı olduğu doğal sistemi tahrip etmiştir (Lederman, 1996). 

Pestisitler, oksidatif strese neden olabilirler ve serbest radikallerin oluşumuna ve süperoksit dismutaz, 

katalaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon reduktaz ve glutatyon transferaz gibi radikal süpürücü enzimlerde 
değişikliğe yol açabilirler. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile sperm sayımlarının yıllardır düşüş gösterdiğini 

ve modern yaşam tarzları ve kimyasallara meruziyetin bu duruma neden olan faktörlerden olduğunu 

belirtmişlerdir. Pesitisitlere maruz kalmak da, bu düşüşün önemli nedenlerinden birisidir. Pestisitler, çevrede 

serbest bırakılan, potansiyel olarak en zararlı kimyasallardan biridir (Rahman, 2003; Jayachandra, Pinto, ve 
D‘Souza, 2004). 1975 yılında, bir kimyasal fabrika çalışanı, sürekli baş ağrıları, titreme ve sinirlilik ile ilgili yardım 

için aile hekimine başvurmuştur. Fabrikada yapılan daha ileri araştırmalar, kendisi ve meslektaşlarının bir pestisit 
türü olan kloridona maruz kaldığını ve şaşırtıcı bir şekilde, fabrikadaki işçilerin sadece % 25'inin normal sperm 

sayısına sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu işçiler tarafından üretilen spermlerin de normal spermler gibi 

hareket etmediği tespit edilmiştir. (Guzelian, 1982) 
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Bir pesitisit çeşidi olan atrazin ile yapılan çalışmada, 60 ve 120 gr/kg atrazin 60 gün boyunca haftada iki 

kez olmak üzere sıçanlara uygulanmış ve atrazinin epididimiste sperm sayısında ve motilitisinde düşüşe neden 

olduğu gösterilmiştir. Yapılan histolojk analizler ile atrazine maruz kalan sıçanların testislerinde hücre 

düzensizliklerinin olduğu, elektron mikroskobik incelemelerle sitoplazmada vakualizasyon, kollajen liflerde 

azalma düzensiz şekilli leyding hücreleri, ve dejenere sitoplazmalı sertoli hücrelerinin olduğu bildirilmiştir 

(Kniewald vd., 2000). 

Bir fungusit olan benomilin düşük dozlarda, germ hücrelerinin dağılmasına ve aynı zamanda 

spermatidlerin başının anormal gelişmesine neden olduğu, daha yüksek dozlarda ise efferent kanalların 

tıkanmasına neden olduğu, spermin rete testisinden epididime geçişini bloke ettiği bildirilmiştir. (Hess & Nakai, 

2000). 

Karbaril geniş spektrumlu bir karbamat insektisitidir. Yapılan bir çalışmada, işçilerin bu kimyasallara çok 

sık maruz kalmasının, maruz kalmayan işçilerden oluşan bir kontrol grubuna kıyasla çok düşük sperm sayımına 

neden olduğu gösterilmiştir. Aynı sperm örnekleri üzerinde yapılan ikinci bir çalışmada, karbaril ile maruz kalan 

işçilerde sperm anormalliklerinin sayısının arttığı bulunmuştur. Rani, Sahai, Srivastava. ve Rani, (2007)  karbaril 

maruziyetinin, seminifer tübüllerde şekil bozukluğuna, spermatogenezde bozulmaya, tübül lümeninde hücresel 

kütle birikimine, interstisyel boşluklarda ödem ve testislerde değişen derecelerde sperm kayıplarına neden 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Pant vd. (1995) karbofuranı yetişkin erkek sıçanlara oral olarak, 60 gün boyunca 0.1, 0.2, 0.4 ve 0.8 mg/kg 

dozlarda vermişler ve epididimislerin, seminal veziküllerin, ventral prostatın ağırlığında doza bağlı bir azalma 

olduğunu gözlemişlerdir. 0.2, 0.4 veya 0.8 mg karbofurana maruz kalan sıçanlarda spermatozoanın baş, boyun ve 

kuyruk bölgelerindeki artan morfolojik anormalliklerle birlikte azalan sperm motilitesi, azalmış epididimal sperm 

sayısı gözlenmiştir. Histolojik sonuçlar, doza bağlı olarak testislerde karbofuranın toksisitesini göstermiştir.  

Joshi, Mathur, ve Gulati (2007) klorpirifosun testis üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Bu çalışmada 

klorprifos, 7.5, 12.5 ve 17.5 mg/kg  dozlarda 30 gün boyunca Wistar suşu erkek sıçanlarına oral yoldan verilmiştir. 

Klorpirifosa maruz kalan erkeklerde epididimal ve testiküler sperm sayısında ve serum testosteron 

konsantrasyonunda belirgin bir azalma görülmüştür. Testislerin histopatolojik incelenmesi ile seminifer tübüllerde 
çeşitli doz seviyelerinde hafif ila şiddetli dejeneratif değişiklikler gözlenmiştir. Doğurganlık testi % 85 negatif 

sonuç göstermiştir. 

Son zamanlarda yapılan bir çalışma, endosulfan maruziyetinin, erkek çocuklarda cinsel olgunluğu 
geciktirip hormon sentezini engelleyebileceğini düşündürmektedir (Narayana, vd., 2004). Dibromochloropropane 

(DBCP), erkek üreme toksisitesi için en belirgin tarımsal kimyasaldır. DBCP'ye mesleki maruziyet sonucu oluşan 

değişiklikler: azospermi ve oligospermi, germinal epitel hasarı, spermdeki genetik değişiklikler (çift Y-
cisimcikleri gibi), erkek subfertilitesi, maruz kalan işçilerin eşlerinde spontan abortus oranlarının artması, 

hormonal dengesizlikler ve döllerdeki cinsiyet oranıdır (Whorton vd. 1979). Kahn ve Whorton (1980) dozla ilişkili 

bir şekilde sperm sayısında azalma olduğunu ve bunu geri döndürmenin kesin olmadığını bildirmişlerdir. 

DBCP'nin üretilmesinde yer alan erkek işçiler üzerine yapılan bir başka çalışmada, işçilerin serumlarında yüksek 

bir LH ve FSH düzeyine ve düşük sperm sayısına sahip olduğu bildirilmiştir (Mattison, vd. 1990). 

Sayým, (2007) dimethoatın sıçanların testisleri üzerindeki subkronik etkisini araştırmıştır.  Hayvanlar, 90 

gün boyunca 2, 8 ve 20 mg / kg dimetoat ile kombine edilmiş laboratuar yemi ile beslenmiştir. Kontrol ile 

karşılaştırıldığında, dimetoatla tedavi edilen sıçanların nispi testis ağırlıklarında istatistiksel olarak azalma 

olmuştur. Işık mikroskobik incelemeler, dimethoatın, orta-şiddetli seminifer tübül dejenerasyonu, dallanma, atrofi, 
germ hücre dejenerasyonu ve spermatogenezin kısmi olarak durdurulması ile karakterize edilen, testiküler hasara 

neden olduğunu ortaya koymuştur. Farag, Ahmed, Aswad, ve Shaaban, (2007) dimethoatın erkek farelerin üreme 

performansı üzerindeki olumsuz etkilerini göstermişlerdir. Sperm canlılığı, motilitesi ve yoğunluğu, dimethoate 

ile tedavi edilen farelerde azalmıştır. 

 

2,3,7,8Tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD) klorlu hidrokarbonların üretiminde istenmeyen bir yan ürün 

olarak oluşan iyi bilinen bir dioksindir (Skene vd. 1989). Latchoumycandane, Chitra ve Mathur, (2003)’de 
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yaptıkları çalışma ile 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-p-dioksinin, reaktif oksijen türlerinin indüksiyonu yoluyla 
antioksidan enzimleri azaltarak epididim ve epididimal spermde oksidatif strese neden olduğunu göstermişlerdir. 

TCDD'ye maruz kalan erkek sıçanlarda doğurganlık azalmış, ergenlik gecikmiş ve üreme organı ağırlığı 

değişmiştir (Bell vd. 2007). TCDD ye maruz kalan erkek sıçanlarda epididimde az sayıda sperm ve anormal sperm 
sayısında artış görülmüştür (Faqi vd. 1997) 

Choudhary, Goyal, ve Joshi (2003), malatiyonun Wistar sıçanlarının erkek üreme sistemi üzerindeki 

etkilerini araştırmışlardır. Araştırmacılar malatiyonu, sıçanlara 60 gün boyunca 50, 150 ve 250 mg/ kg / vücut 
ağırlığı / gün doz seviyelerinde oral yoldan uygulamışlar ve elde ettikleri sonuçlarla testis, epididim, seminal 

vezikül ve ventral prostat ağırlığında azalma meydana geldiğini belirtmişlerdir. Ayrıca malatiyonla tedavi edilen 

hayvanlarda testis ve epididimal sperm yoğunluğunun azaldığını, testeron seviyesini bastırdığını  ve tedavi öncesi 

ve sonrası fertilite testinin % 80 negatif sonuç gösterdiğini bildirmişlerdir. Uzun vd.  (2009) olgun erkek Wistar 

sıçanlarına (300-320g ağırlığında ve her bir grupta 6 hayvana) malatiyon (27mg/kg; LD'nin 50/50'si oral bir doz 
için)  ve / veya C vitamini (200mg / kg) + E vitamini (200mg/kg) günlük 4 hafta boyunca gavaj yoluyla 
vermişlerdir. Elde ettikleri sonuçlarda tek başına malatiyon verilen ya da vitaminler ile kombinasyon halinde 
verilen sıçanların kontrol sıçanlarına göre daha düşük plazma FSH, LH ve testosteron seviyelerine  sahip oldukları 

görülmüştür. Ayrıca malatiyona maruz bırakılan sıçanların E ve C vitaminleri ile tedavi edilmesinin, sperm sayısı, 

sperm motilitesi ve anormal sperm sayıları üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu, ancak plazma FSH, LH ve 

testosteron seviyeleri üzerinde etkili olmadığı belirtilmiştir.. 

Ngoula vd. (2007) erkek sıçan üreme performansları üzerinde, bir organofosfotat pestisiti olan pirimifos-
metil (0, 2-dietilamino-6-metil pirimidin-4-il O, O-dimetil fosforotioat) 'ın etkilerini araştırmışlardır. Araştırmadan 

elde edilen bulgular serum total protein, sperm yoğunluğu ve motilitesinde ve fertilitede azalma olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca elde edilen histolojik bulgularda interstisyel boşluğun genişlediği, spermatogenezin inhibe 

edildiği, Leydig hücrelerinin azaldığı ve testislerde ödem olduğu gözlenmiştir. 

 

Pestisitlerin dişi üreme sistemi üzerine etkileri 

Dişi üreme, östrus veya adet döngüsünü, oogenez ve folikülogenez gibi büyük süreçleri içeren, üremede 
vazgeçilmez bir rol oynayan çok karmaşık bir olgudur. Kadın organizma gelişmekte olan embriyoyu rahim içinde 

tutar, besler ve bebeği doğurur. Bütün bu işlemler nöral ve hormonal kontrol altında son derece karmaşık ve sıkı 

bir şekilde düzenlenir. 

İlaçlar, pestisitler (Al-Gubory, 2014), radyasyon (Ogilvy-Stuart & Shalet 1993) ve ağır metaller (Nishijo 

vd., 2004, Gundacker & Hengstschlager 2012, Kippler vd., 2012) gibi çeşitli faktörler, fizyolojik bozukluğa neden 

olmakta ve sonrasında çeşitli cinsel, üreme ve doğurganlık sorunları yaratmaktadır (Colborn & Carroll 

2007). Ancak, kadın infertilitesine en fazla neden olan ana faktör, hem hedef hem de hedef olmayan türleri 

etkileyen pestisitlere maruz kalmaktır. Bu pestisitler vücudun hemen hemen her sistemini etkilese de üreme sistemi 

üzerindeki etkileri günümüzde büyük bir endişe kaynağıdır. Çünkü üreme sağlığı alanındaki değişiklikler sonraki 

nesil üzerinde büyük etki göstermektedir. 

Malatiyon gibi organofosfat pestisitlerinin, farelerde östrus siklusunun hem sayısını hem de süresini 

değiştirerek östrus döngüsünü etkilediği bulunmuştur (Kumar & Uppal, 1986). Malatiyon, foliküler atrezi 

insidansını veya ovaryan foliküllerin kaybını, sağlıklı foliküller içinde granulosa hücre apoptozunu başlatarak, 

derin gelişimsel ve reprodüktif etkiler sergiler (Sharma & Bhardwaj 2007, 2009, Bhardwaj & Saraf 2014). 

 Klorpirifos, sıçanlarda azalan fertilite ve implantasyon sayısı gibi üreme fonksiyon bozukluğuna neden 

olan östrojen, testosteron ve tiroid hormonlarını baskılayarak endokrin parçalayıcı görevi görür (Nishi & Hundal, 

2013).  

Bir karbamat olan karbofuran, yumurtalık veya hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenini doğrudan etkiler 

ve östrojen sikluslarının sayısında ve her fazın süresinde azalmaya neden olan hormonal dengesizliğe neden olur 

(Baligar & Kaliwal 2002). Benzer şekilde, endosülfan, lindan ve dioksin de östrus siklusunun sayısını ve süresini 

etkileyerek yumurtalık siklus düzensizliğine neden olur (Eskenazi vd., 2002, Hiremath & Kaliwall 2002, Pages 
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vd., 2002). BALB/c farelerinde endosulfanın, yumurtalık foliküllerinde ve korpus luteada azalmayla, atretik 

foliküllerde ise bir artışla ilişkili olduğu bulunmuştur (Azarnia vd., 2008).  

Dioksin, uterus astarını etkileyen endometriozise neden olur (Bruner-Tran vd., 2008) Karbosulfan, 
yumurtalık ve uterusta kolesterol düzeyindeki artışla uterus ağırlığını azaltır (Ksheerasagar & Kaliwal, 2008).  

Pestisit kaynaklı üreme toksisitesi ve infertilitesinde oksidatif stres ve serbest radikallerin rolü önemlidir. 
Pestisit maruziyetinin, başta tarım işçileri ve hamile kadınlarda olmak üzere, insanlarda olduğu gibi balıklarda ve 

kemirgenlerde oksidatif strese bağlı lipit peroksidasyonunu ve DNA hasarını desteklediği belgelenmiştir. 

Sonuç 

Bu çalışmada literatür taraması yapılmış ve pestisitlerin dişi ve erkek üreme sistemi üzerine etkileri ile 

ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Pestisitlerin kullanımının son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada ürün 
artışını sağlayabilmek için giderek arttığı görülmüştür. Pestisit kullanımı ile ürün artışındaki istenilen hedeflere 

ulaşılırken bu hedef doğrultusunda bilinçsiz ve kontrolsüz pestisit kullanımının birçok sağlık sorununu da 

beraberinde getirdiği bildirilmiştir. Bu pestisitler vücudun hemen hemen her sistemini etkilese de üreme sistemi 

üzerindeki etkileri günümüzde büyük bir endişe kaynağı olduğu belirtilmiştir. Çünkü üreme sağlığı alanındaki 

değişiklikler sonraki nesil üzerinde büyük etki göstermektedir.  

Pestisitlerin kullanımı sırasında insanlara ve çevreye verebileceği zararı önlemek veya en aza indirmek 

için önlemler alınmalıdır. Tarım alanında kullanılması gerektiğinde üreticiler yalnızca gerekli olduğu durumlarda 

doğru ilaç, doğru dozda ve doğru zamanda kullanılması konusunda bilgilendirilmelidir. Hasat ilaçlama aralığı 

yeterince uzun olmalı ve üreticiler bu süreye uymalıdır.  Gıdaların işleme sürecinde pestisit azaltıcı uygulamalar 

yapılmalıdır.  Her bir pestisit için LD 50 dozu bilinmeli, açıkça yazılmalıdır.   İnsan ve çevresi için daha az toksik 

olan pestisitler tercih edilmelidir.   Kalıcı organik kirliliğe neden olan Cl HC (DDT, Dieldrin, Endrin, Heptaklor) 

yasaklanmalıdır. Uygulayıcılar eğitilmeli, uygulamada çocuklar çalıştırılmamalı, özel ekipman ve elbise 
kullanılmalıdır. Aşırı dozdan ve gereksiz tekrarlı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Sağlık Bakanlığı ile Orman, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı pestisitlerle ilgili düzenlemelerde işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalı, 

pestisit üreten, satan, ithal/ihraç eden bütün firmalar denetlenmelidir. Pestisit uygulayıcılarının sertifikalı 

eğitimlerden geçmeleri zorunlu hale gelmeli, eğitim almamış kişilere pestisit uygulaması yaptırılmamalıdır. 
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ÖZET  

 

Klasik arıtma yöntemlerinin yanı sıra özellikle küçük yerleşim yerlerince kullanılan bitkilerle atık su arıtma 

yöntemi, diğer arıtma sistemlerinin tüm özelliklerini içerisinde barındırmaktadır. Klasik yöntem arıtım 

sistemlerinde giderim fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sağlanabilmektedir. Atıksuyun özelliği ve 

karakterizasyonuna göre bu yöntemlerden en az ikisi tercih edilebilmelidir. Bu da her biri için ayrı bir tesis anlamı 

taşımaktadır. Özellikle kırsal alanlarda düşük maliyetli yapay sulak alanları kullanmak diğer bilinen klasik arıtma 

proseslerine göre daha avantajlıdır.  

Kullanılan doğal arıtım yöntemleri; 

• Stabilizasyon havuzları,  
• Arazide arıtma,   
• Yeraltına sızdırma,  
• Buharlaştırma havuzları, 
• Doğal sulak alanlar ve 
• Yapay sulak alanlar olarak tanımlanmaktadır. 

Doğal sulak alanlar doğanın kendi oluşumu sırasında meydana gelen sucul ekosistemler olarak bilinir. Doğal 

alanlara, ikincil ya da ileri düzeyde arıtılmış atık sular deşarj edilebilmektedir. Ancak arıtma tesisinden çıkan 

suların çıkış suları, ekosistemi tahrip etmeyecek seviyede olmalıdır. 

Yapay sulak alanlar da arıtma su - dolgu malzemesi - bitkiler ve mikroorganizmalar arasında meydana gelen 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerden faydalanılan basit ve düşük maliyetli atıksu arıtma yöntemidir. Bu 

sistemler, sadece işletme aşamasındaki enerji ve kimyasal madde kullanımında değil; inşaat açısından da 

ekonomiktirler. Ancak sulak alan sistemleri mekanik işleyen tesislere göre fazla alan kaplamaktadır. Bu sistemler, 

sadece atıksuda BOI, AKM, NH3-N ve TP gibi parametreleri oldukça yüksek bir verimle giderebilir ve çıkış 

suyunun özellikle tarımsal sulamada geri kullanımı gibi avantajlar da sağlarlar. Bunun yanı sıra, bu arıtım 
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sistemlerinde yetişen suya bağımlı bitkilerin yüksek besi içeriği ile hayvan yemi olarak kullanılması ve su 

kamışının çeşitli eşyaların yapımında kullanılması gibi faydaları da bulunmaktadır. Konvansiyonel arıtma 

teknolojileriyle kıyaslandığında daha düşük ilk yatırım, işletme ve bakım masraflarına sahip olması, doğal olarak 

çalışıp enerjiye bağımlı olmaması gibi özellikleriyle ve karbonlu maddelerin yanında azot, fosfor, iz organikler, iz 
elementler ve fekal koliformların gideriminde oldukça iyi sonuçların elde edilmesinden dolayı yapay sulak alanlar 

son yıllarda dünyada atıksu arıtımında çok geniş bir kullanım sahasına ulaşmıştır. Bu tür sistemler küçük ve orta 

ölçekli yerleşim bölgeleri, ticari ve endüstri atıksuları için oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yapay 

sulak alan sistemleri, atığın sisteme taşınımında kullanılan pompa ve borular gibi ekipmanlar dışında, artım 

proseslerini gerçekleştirmek için dışarıdan bir enerji kullanımı gerektirmeyen hem ekolojik hem de ekonomik 

öneme sahip doğal arıtma sistemleridir. Özellikle arazinin bol ve ucuz olduğu yerlerde yapay sulak alan 

sistemlerinin uygulanması çok ekonomiktir. 

Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de yapay sulak alanların atıksu arıtımında kullanılmasına dair araştırmalar 

incelenmiştir. Literatür çalışmaları değerlendirildiğinde; arıtma verimlerinin başlıca sulak alan konfigürasyonu, 

akım özellikleri, atıksuyun karakterizasyonu vb. faktörlere bağlı olduğu görülmektedir. Klasik arıtma sistemlerine 

göre genel olarak ilk yatırım masrafları %10-40; işletme masrafları da %20-30 daha ucuzdur. Özellikle 
atıksulardaki BOI5, KOI, koliform, AKM, azot, fosfor gideriminde başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Yapay 

sulak alanlarda özellikle suyun yeniden kullanımı amaçlanıyorsa sulak alanların ekonomik analizi iyi yapılmalıdır. 

Kurulmuş olan işletmesi, planlaması iyi yapılmayan ya da farklı nedenlerle ekolojik karakteri bozulan sulak 

alanların restorasyonu ve rehabilitasyonu için çalışmalar yapılmalıdır. Yapay sulak alanlar projelendirilirken bölge 

koşulları, iklim, arazi yapısı vb. dikkatlice irdelenmelidir. 

Çalışma kapsamında ayrıca Sivas İlinde bulunan ve evsel atıksu arıtımı amacıyla kullanılan bir sulak alan örneği 

performans ve uygulama açısından incelenecek, arıtım verimini ve sistem çalışmasını artıracak yönde önerilerde 

bulunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Arıtma verimi, Atıksu, Maliyet, Sulak alan, Yapay sulak alan  

 

Usage of Artificial Wetlands in Domestic Wastewater Treatment: Sivas Example 

 

In addition to the classical treatment methods, the wastewater treatment method, especially with plants used for 
small settlements, contains all the features of other treatment systems. Removal can be achieved physically, 
chemically and biologically in classical method treatment systems. At least two of these methods should be 
preferred according to the characteristics and characterization of the wastewater. This means a separate facility for 
each. Use of low cost artificial wetlands, especially in rural areas, is more advantageous than other known 
conventional treatment processes. 

Natural treatment methods used; 

• Stabilization pools, 

• Field treatment, 

• Underground leakage, 

• Evaporation pools, 

• Natural wetlands and 

 artificial wetlands . 
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Natural wetlands are known as aquatic ecosystems that occur in nature during its formation. Secondary or advanced 
effluent wastewater can be discharged into natural areas. However, the effluent from waters from the treatment 
plant must be at a level that will not destroy the ecosystem. 

Artificial wetlands are also a simple and low cost wastewater treatment method that takes advantage of physical, 
chemical and biological processes that occur between plants and microorganisms. These systems are not only used 
at the operating stage in the use of energy and chemicals; they are also economical in terms of construction. 
However, wetland systems occupy more space than mechanically operating plants. Such systems have a very wide 
application area for small and medium sized settlement areas, commercial and industrial wastewater. Artificial 
wetland systems are natural treatment systems that do not require the use of external energy to perform incremental 
processes, except for equipment such as pumps and pipes used in the system's transport of waste, as well as 
ecological and economical maintenance. The application of artificial wetland systems is very economical, 
especially where the land is plentiful and cheap. 

 

n this study, the world's research on the use of artificial wetlands and wastewater treatment in Turkey were 
examined. When literature studies are evaluated; the main wetland configuration of the treatment effluents, the 
flow characteristics, the characterization of the wastewater, and so on. factors. In general, the initial investment 
costs are 10-40% compared to conventional treatment systems; operating costs are 20-30% cheaper. uccessful 
results can be obtained especially in BOI5, KOI, coliform, AKM, nitrogen, phosphorus removal in wastewater. In 
artificial wetlands, economic analysis of wetlands should be done well, especially if water is intended to be reused. 
Established operations should be carried out for the restoration and rehabilitation of wetlands that are not well 
planned or are degraded ecologically for different reasons. While designing artificial wetlands, regional conditions, 
climate, land structure etc. should be carefully examined. 

 

In the scope of the study, a wetland sample in Sivas province and used for domestic wastewater treatment will be 
examined in terms of performance and application, and suggestions will be made to increase the efficiency of the 
treatment and system operation. 

 

 

Keywords: Treatment  efficiency,  Wastewater, Cost, Wetland, Artificial wetland 
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39-)  AYDIN İLİ ÇİLEK ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI 

 

Naciye TOK1  Ferit ÇOBANOĞLU2  Renan TUNALIOĞLU2  
1: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu 
2: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

 

Özet 

  

Aydın ili çilek üretiminde, iyi tarım sertifikalı üretim uygulamaları, son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Bu 

çalışmada, çilek üretiminin yoğun olarak yapıldığı Aydın ilinde, iyi tarım sertifikalı çilek yetiştiriciliğinin genel 

olarak bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun için, Sultanhisar ilçesinde, çilek yetiştiriciliğinde, iyi tarım sertifikalı 

üretiminde tecrübe kazanmış olan 30 adet üretici ile anket çalışması yapılarak, söz konusu yetiştiricilik sisteminin 

genel olarak bir değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada, sahip olunan bazı işletme karakteristikleri, 

işletmelerin/üreticilerin yayım-enformasyon durumu, çilek üretiminin sürdürülebilirliği, iyi tarım uygulamalarına 

yönelik bilgi iletişim sistemleri, üreticilerin insan sağlığı ve çevre hassasiyetleri, belirli düzeyde de olsa ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak; iyi tarım uygulamaları ile üreticilerin ürünlerini belirli bir sistematik 

çerçevesinde yetiştirmeye çalıştıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte, üreticilerin, ürünlerini daha yüksek fiyata 

satma beklentisi esas olmak üzere, çevre ve insan sağlığı hassasiyetlerinin geliştiği, daha kaliteli, temiz ve sağlıklı 

çilek üretimi için birçok kamu ve özel sektör kuruluşu ve organizasyonu ile işbirliği içine girmeye çalıştığı tespit 

edilmiştir. İzleyen çalışmalarda, girdi kullanımının oldukça yoğun olduğu çilek üretiminde, konvansiyonel üretim 

ile birlikte, organik tarım ve iyi tarım sertifikalı çilek üretiminin geliştirilmesi ve ürün pazarlama sistemlerinin 

optimize edilmesi için gerekli olan araştırmaların yapılması faydalı olabilecektir.             

 

Anahtar sözcükler: Çilek, iyi tarım uygulamaları, pazarlama, sürdürülebilirlik   

 

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES ON STRAWBERRY PRODUCTION  

IN AYDIN REGION  

 

Abstract 

Production practices with good agricultural certified in Aydın region is gained an important acceleration in recent 

years. In this study, a general evaluation of strawberry cultivation with good agriculture certification is made in 

Aydın province where strawberry production is concentrated. For this purpose, a questionnaire study is conducted 

with 30 farmers who have gained experience in strawberry cultivation and have been well-trained in the production 

of good agricultural practices certified agricultural products in Sultanhisar province, and a general evaluation of 

the this cultivation system is performed. In the study, some of the operating characteristics that are owned, the 

publishing-information status of the enterprises / producers, the sustainability of the strawberry production, the 

information communication systems for good farming practices, the human health and environmental sensitivities 

of the producers, are tried to introduce even if it is at the level. As a result; it has been determined that producers 
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are trying to raise their products in a certain systematic framework with good agricultural practices. Nevertheless, 

it has been found that manufacturers try to cooperate with many public and private sector organizations and 

organizations for the better production, cleaner and healthier strawberries, where environmental and human health 

sensitivities are developed, mainly based on the expectation of selling their products to higher prices. In the 

following studies it may be useful to carry out the research necessary for the development of organic agriculture 

and good agricultural certified strawberry production and optimization of product marketing systems in strawberry 

production, where input use is very intensive, with conventional production.  

 

Key words: Strawberry, good agricultural practices, marketing, sustainability 

 

GİRİŞ 

Daha iyi bir yaşam için sağlıklı bireyler, sağlıklı gelecekler diye açıklanabilecek bir felsefeden hareket ederek, 

geleneksel tarım sistemleri sorgulanır olmuştur. Bu durum en basit şekliyle gıda güvenliği ve güvencesi kavramını 

doğurmuş, giderek de önemini arttırmıştır. Bununla birlikte sadece insan sağlığı önceliğinden hareket etmeyen, 

doğayla uyumlu, çevreye zarar vermeyen üretim teknikleri ile gelecek nesillere dahi iyi bir dünya bırakmak için, 

tarımın sürdürülebilirliği kavramı ortaya çıkmıştır. Dünya nüfusunun giderek artması, bunun sonucunda insanların 

beslenme ihtiyacının karşılanması için giderek kirlenen tarım alanlarında verimin arttırılması, bunu yaparken insan 

ve hayvan sağlığına, çevreye zarar vermeyen üretim tekniklerinin kullanılması önemli hale gelmiştir (ZOBU 

Consulting, 2014). 

İyi tarım uygulamaları (İTU); tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve 

verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için 

uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanabilmektedir (TCRG, 2010).  

Bu nedenlerle organik tarım ve iyi tarımla ilgili faaliyetler 1970’li yıllardan itibaren devlet destekleriyle artmıştır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde gelişen organik ve iyi tarım uygulamaları kavramları, Türkiye’de yurt dışı talebiyle 

doğmuş, ihracatçılar ve üreticilerin uyumlu çalışmasıyla birlikte giderek yaygınlaşmıştır (ZOBU Consulting, 

2014). 

Türkiye’de iyi tarım uygulamalarına yönelik yapılan alan bazlı destekleme ödemeleri oldukça önemli bir gelişim 

izlemiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarına Yönelik Olarak Yapılan Desteklemeler 

 Ödeme yılı Destekten 
yararlanan 
üretici sayısı 

Desteklenen 
alan (da) 

Birim destek tutarı (TL/da) Destekleme miktarı 

(TL) 

2009 146 18.975 20 341.541 
   Meyve-

sebze 
Örtü 
altı 

Süs, tıbbi ve 

aromatik 
bitkiler 

 

2010 796 112418 15 75  1803519 

2011 2069 250789 20 80  5339000 

2012 2011 293787 20 80  6368114 
2013 2847 392030 25 100  10793366 
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2014 6142 690539 50 150  18801681 
2015 18765 1558210 50 150  81145435 
2016 35869 2566096 50 150 100 135078502 
2017 50712 3456893 50 150 100 186120000 

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018.  
 

Bununla birlikte, 2007 yılında İTU üretim yapılan 18 ilde, 651 üretici ile 53607 dekar alanda üretim yapılırken, 

2017 yılında 64 ilde 72236 üretici ile 6247107 dekar alanda İTU üretim yapıldığı belirlenmiştir (T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı, 2018).  

Aydın ilinde İTU’nın yapıldığı alan, üretici sayısı ve tarımsal üretim miktarında da önemli artışlar meydana 

gelmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Aydın İlinde İyi Tarım Uygulamalı Tarımsal Üretim Sistemindeki Gelişim 

Yıllar 2007 2008 2009 
Üretim alanı (da) 294 1503 73923 
 
Yıl 2010 
Üretici sayısı (adet) 419 
Üretim alanı (da) 94456 
 
Yıllar 2011 2012 2013 
Üretici sayısı (adet) 424 501 623 
Üretim alanı (da) 60732 74116 89767 
Üretim miktarı (kg) 70306309 102223951 113521057 
 
Yıllar 2014 2015 2016 
Üretici sayısı (adet) 1449 1798 1940 
Üretim alanı (da) 123723 134300 129028 
Üretim miktarı (kg) 166738209 94834133 135775015 
 
Yıl 2017 
Üretici sayısı (adet) 2418 
Üretim alanı (da) 251729 
Üretim miktarı (kg) 66925610 

 

Diğer taraftan, özellikle Türkiye’de İTU’nın sosyo-ekonomik, tarımsal ekonomi ve pazarlama parametreleri 

açısından özelliklerini ortaya koyan belirli sayıda çalışmanın yapıldığı belirlenmiştir. Gözen (2010), 

GLOBALGAP standardının çıkış sürecine değinilerek, dünyada ve ülkemizdeki uygulamaları incelemiştir. 

Seracılık üretiminde bu uygulamanın işleyişinin ve yapısının kolay anlaşılmasının sağlanması için, Kıbrıs adasında 

faaliyet gösteren ve geniş sera alanına sahip olan bir firma örnek olay olarak incelenmiştir. İncelenen işletme iç 

(güçlü ve zayıf yönler) ve dış faktörler (fırsatlar ve tehditler) açısından SWOT Analizi ile değerlendirilmiş ve 

işletmenin geleceğine yönelik bir strateji saptanmıştır. Araştırma sonucunda, GLOBALGAP standardının, 

ülkemizde uygulanabilirliği, sistemin sağladığı avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak tartışılmıştır. Hasdemir 

ve Taluğ (2012) Afyonkarahisar ilindeki kiraz üreticilerinin bireysel ve işletme özellikleri incelenerek, iyi tarım 

uygulamalarını (İTU) benimsemede etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Afyonkarahisar 

ilinde kiraz üretimi yapan üreticiler arasından tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 136 üreticiye, anket 
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çalışması yapılmak suretiyle elde edilen veriler analiz edilmiştir. İTU yapan ve yapmayan gruplar arasında 

farklılığı anlamlı bulunan bağımsız değişkenlerin, lojistik regresyon çözümlemesi yapılarak İTU yapma kararına 

olan etkileri oransal olarak belirlenmiştir. Oluşturulan 5 değişkenli lojistik regresyon modeline göre; toplam geliri 

içerisinde kiraz gelirinin payı %50’den fazla olanların İTU yapma olasılığı %50’den daha az kiraz gelirine sahip 

olanlara göre 5.21 kat, işletme binası olanların İTU yapma olasılığı olmayanlara göre 6.06 kat, ihracatçılar 

aracılığıyla İTU’dan haberdar olanların İTU yapma olasılığı olmayanlara göre 5.71 kat, gübreleme bilgi kaynağı 

olarak formal bilgi kaynağını seçenlerin ise informal bilgi kaynağını seçenlere göre İTU yapma olasılığının 2.09 

kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çiftçilerin tarımsal amaçlı katıldıkları her kurs, İTU yapma olasılığını 

2.91 kat artırmaktadır. Araştırma sonuçları, İTU’nun benimseme sürecinde bireysel ve işletme özellikleri yanında, 

pazar isteklerinin de önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede,  İTU’nun yaygınlaşmasına yönelik yürütülecek 

faaliyetlerde pazarlama durumu dikkate alınarak, sözleşmeli tarım modeli uygulanarak, ayrıca tarımsal yayım ve 

danışmanlık çalışmalarına önem verilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir. Şahin vd. (2012), tarımsal eğitim ve iyi 

tarım uygulamalarının çiftçi ve bölge ekonomisine katkılarını, Konya ili örneğinde incelemişlerdir. Çalışma 2009, 

2010 ve 2011 yıllarında Konya’nın Altınekin ve Sarayönü İlçeleri ile Aksaray’ın Eskil İlçesi’nde yürütülmüştür. 

Proje kapsamında, projeye gönüllü olarak katılan çiftçilere, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin farklı 

bölümlerindeki öğretim üyeleri tarafından İyi Tarım Uygulamaları kapsamında, yörede tarımı yapılan bitki 

türlerinin yetiştirme teknikleri, sulama, bitki besleme ve gübreleme ile bitki hastalık ve zararlıları konularında kış 

mevsiminde eğitim salonlarında teorik, bitki yetiştirme dönemlerinde ise kursiyer çiftçilerin tarlalarında pratik 

bilgilendirmeler yapılmıştır. Teorik eğitimler sonunda kursiyer çiftçiler sınavlara tabi tutulmuşlar ve dereceye 

girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirilmiştir. Proje süresince bölge çiftçilerinin bilinçli bir tarım yaparak gerek 

çevre kirliliğinin önlenmesi, gerek doğal yaşamın korunması ve gerekse teknolojik yeniliklerden yararlanılması 

ile birlikte yöre halkının kalkınmasını da hedefleyen örnek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerin tarımsal 

üretimde sürüm-ekim işlemlerinin yanında,  kullandıkları gübre, tohum, su, ilaç vb. girdilerde bilinçlendirme 

sağlanarak, bölgede tarımsal üretimdeki karlılık yüksek düzeylere çıkarılmıştır. Söz konusu projeler ile ekimden 

hasada kadar üreticilerde teknik danışmanlık hizmeti alma alışkanlığı oluşturmak, üreticilerin üniversiteye 

ulaşarak akademisyenlerle koordineli çalışmalarını sağlamak, tarımsal faaliyetlerin çevreye duyarlı ve bilinçli 

olarak yapılmasıyla elde edilen bilgilerin gelecek nesillere aktarılması konusunda başarılı bir uygulama ortaya 

konmuştur. Aynı şekilde, bölgede yaygınlaştırılan damla sulama sayesinde genel olarak %20-30’luk bir ürün artışı 

elde edilirken, gübrede %17, suda %30-35, enerjide %46 ve işçilik giderlerinde ise %85’lik bir tasarruf sağlanmış 

olduğu ifade edilmiştir. Aydın vd. (2016), iyi tarım uygulayan üreticilerin, iyi tarımın çevreye, toprak ve su 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ve ürün kalitesine etkisine yönelik görüş ve düşüncelerini, Trakya bölgesi 

ve Çanakkale ili için ayrıntılı olarak açıklayarak vermişlerdir. Bunun için, 2012 yılında, Kırklareli, Edirne, 

Tekirdağ illerinde tam sayım, Çanakkale ilinde ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen işletmelerde 

anket yapılmıştır. Anketler Edirne'de 16, Tekirdağ'da 23, Kırklareli’nde 4, Çanakkale'de 55 iyi tarım uygulaması 

yapan üreticiyle yürütülmüştür. Verilerin analizinde, amaca ve verilerin uygunluğuna bağlı olarak, t testi ve ki-

kare testi uygulanmıştır. Üreticilerin iyi tarım ile üretim yapmasının başlıca sebepleri olarak; Trakya illerinde 

%70’i aşan oranla çevreye zararı az olduğu seçeneği ilk sırayı almıştır. Buna yakın oranla daha kaliteli ürün elde 

ettiği kanısı ikinci sırayı almakta iken, Çanakkale ilinde çalışan işçilerin güvenliği açısından seçeneği ilk sırayı, 
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daha kaliteli ürün elde edebildiği yönündeki düşünceler ikinci sırada yer almıştır. Üreticilerin ekolojik açıdan daha 

uygun olan iyi tarım uygulamalarının amaç ve ilkelerini büyük oranda algılamış olduğu görülmekle birlikte, yeterli 

düzeyde olmadığı, ekonomik beklentilerin sürekli ön planda olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, iyi tarım ile 

üretim yapmanın özellikle çevre korumacı yaklaşım ve insan sağlığı yönünden olumlu katkısı mutlaka üreticilere 

aktarılarak, üreticilerde bu konuda bilinç oluşumunun sağlanması tavsiye edilmiştir. Sayın vd. (2016), Antalya 

ilinde iyi tarım uygulaması sertifikasıyla üretim yapan ve yapmayan örtü altı sebze yetiştiricisi işletmelerde 

çalışma yürütmüşlerdir. Araştırma ile üreticilerin iyi tarım uygulamalarına yaklaşımını irdelemek ve iyi tarım 

yapmayı etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmış, toplam 138 üretici ile anket yapılmıştır. İyi tarım 

uygulamaları yapma durumu ile sosyal güvence durumu, tarımsal örgütlere üyelik durumu, üye olunan örgüt sayısı 

ve çiftçi örgütlerinin faydalılığı hakkında düşünceleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Üye olunan tarım 

organizasyonu sayısı değişkeni, iyi tarım uygulaması yapma durumu üzerine pozitif yönde etkili olan değişken 

olarak belirlenmiştir. İyi tarım uygulamaları hakkında, üreticilere yönelik eğitim programlarının etkin bir biçimde 

sürdürülmesi sağlanarak, iç pazarda İTU ile üretilmiş ürünlere talebi artırma amaçlı görsel tanıtım ve yayım 

faaliyetleri yürütülmesi gerektiği önerilmiştir. Yine Aydın vd. (2017), üzüm üretiminde iyi tarım uygulamalarının 

ekonomik analizini yaparak, Trakya bölgesi örneğinde çalışmalarını yapmışlardır. Bu çalışmada, Trakya 

Bölgesinde iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan üzüm üreten tarım işletmeleri incelenmiştir. Kırklareli, 

Edirne ve Tekirdağ illerinde iyi tarım uygulaması yapan 27 üzüm üreticisinin tamamıyla, aynı sayıda iyi tarım 

uygulaması yapmayan üzüm üreticisi ile anket çalışması yapılmıştır. Trakya Bölgesinde iyi tarım uygulaması 

yapan işletmelerde bir kg üzüm yetiştirmenin maliyeti 1.12 TL/da, iyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde 

1.14/da TL olarak belirlenmiştir. İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde toplam masraflar 1341.56 TL/da, gayri 

safi üretim değeri 1825 TL/da, brüt kâr 1034.85 TL/da, mutlak kâr 483.45 TL/da, nispi kâr 1.36 olarak 

hesaplanmıştır. İyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde toplam masraflar 1366.45 TL/da, gayri safi üretim 

değeri 1800 TL/da, brüt kâr 988.94 TL/da, mutlak kâr 433.55 TL/da, nispi kâr ise 1.32 olarak belirlenmiştir. Her 

iki üretim sisteminde, üzüm yetiştiriciliği kârlı olmakla birlikte, iyi tarım uygulaması yapan işletmelerde üzüm 

yetiştiriciliğinin daha kârlı olduğu belirlenmiştir.     

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin geleneksel peynirler için ödeme istekliliğini belirlemektir. Çalışmada, 

tüketicilerin geleneksel peynirler için ödeme istekliliği, Türkiye'nin geleneksel peynirlerinden biri olan Tulum 

peynir örneğiyle incelenmiştir. 

 

MATERYAL VE METOD 

 

Çalışmada, Aydın ilinde, çilek üretiminin en yoğun olarak yapıldığı Sultanhisar ilçesinde, çilek yetiştiriciliğinde, 

iyi tarım sertifikalı üretiminde tecrübe kazanmış olan 30 adet üretici ile anket çalışması yapılarak, söz konusu 

yetiştiricilik sisteminin genel olarak bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışmada, sahip olunan bazı işletme karakteristikleri, işletmelerin/üreticilerin yayım-enformasyon durumu, çilek 

üretiminin sürdürülebilirliği, iyi tarım uygulamalarına yönelik bilgi iletişim sistemleri, üreticilerin insan sağlığı ve 

çevre hassasiyetleri, belirli düzeyde de olsa ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun için esas olarak temel tanımlayıcı 

istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde oranları) kullanılmıştır.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Ortalama işletme arazisi genişliği 28.03 dekar bulunurken, çilek arazisi genişliğinin ise 23.37 dekar olduğu 

belirlenmiştir. 30 işletme içerisinde, 17 işletmenin arazileri mülk, 7 işletmenin arazilerinin kiracılık ve geriye kalan 

6 işletmenin ise arazilerinin ortakçılık ile işletildiği belirlenmiştir. İşletme sahibinin aldığı eğitim konuları 

incelendiğinde ise; çilek yetiştiriciliği ve iyi tarım uygulamaları ilk sırayı alırken, bunu tarım sigortaları ve budama 

konuları izlemiştir. Düzenleyen kuruluşların tamamının, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ve Halk Eğitim 

Merkezi Müdürlükleri olduğu belirlenmiştir. Genellikle eğitimlerin 2010 ve yılı sonrasında alındığı belirlenmiştir. 

2010 yılı öncesinde alınan eğitim sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir. Eğitim sürelerinin de 2 ile 4 ay 

arasında değiştiği saptanmıştır. Çilek üretimi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgi türleri sentezlendiğinde ise; hastalık ve 

zararlıların yanısıra kayıt işlemleri ilk sıralarda yer alırken, bunları pazarlama ile ilgili konular, bahçe tesisi ve 

çeşit seçimi, destekler, gübreleme, paketleme-muhafaza gibi konuların izlediği tespit edilmiştir.  

Çilek çeşit seçimi bilgi kaynakları olarak; deneyim (kendisi), bayi-firma ilk sırada bulunurken, bunları Tarım ve 

Orman İlçe Müdürlükleri, çevre üreticiler, tüccar ve halcilerin bulunduğu belirlenmiştir. Hastalık ve zararlı 

tespitine yönelik bilgi kaynağı olarak; deneyim (kendisi), bayi-firma ilk sırada bulunurken, bunları çevre 

üreticilerin izlediği tespit edilmiştir. Çilek üretimi için bitki koruma ürünlerinin seçiminde etkin olan bilgi kaynağı 

olarak ise; deneyim (kendisi) ve bayi-firmanın ilk sırada bulunduğu belirlenmiştir. İlaçlama tarihinin seçiminde 

etkin olan bilgi kaynağı olarak ise; yine deneyim (kendisi) ve bayi-firmanın ilk sırada bulunduğu belirlenmiştir. 

Gübre kullanımında etkin olan bilgi kaynağı olarak ise; deneyim (kendisi) ve bayi-firmanın ilk sırada bulunduğu, 

bunu az sayıda da olsa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin izlediği tespit edilmiştir. Çilek pazarlama yöntemi 

ve alıcının belirlenmesinde etkin olan bilgi kaynağı olarak ise tüccar ve halcilerin çok yoğun olarak bulunduğu 

belirlenirken, çok az sayıda da bayi-firmaların olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal desteklemelerden yararlanmada 

etkin olan bilgi kaynağının ise bayi-firma, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ve Ziraat Odalarının ilk sıralarda 

bulunduğu belirlenmiştir.  

Üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir kooperatife üye olduğu, çok az kısmının ise üye olmadığı tespit edilmiştir. 

Üye olan kooperatiflerin çoğunluğunu Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve Sulama Birliklerinin oluşturduğu 

belirlenmiştir. Yine üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir Birlik/Derneğe üye olmadığı, çok az bir kısmının üye 

olduğu tespit edilmiştir. Üye olunan Birliğin de Sulama Birliği olduğu tespit edilmiştir.  

Çilek üreticilerinin çoğunluğu üç ayda bir ya da yılda bir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerini ziyaret ettiklerini 

belirtmişlerdir. Çilek üretimi konusunda teknik destek alma durumu incelendiğinde ise; üreticilerin çoğunluğu bu 

desteği alırken, çok az bir kısmının ise almadığı tespit edilmiştir.  

Üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir sosyal güvenlik sistemine sahip olduğu belirlenirken, sadece 6 üreticinin 

ise herhangi bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmadığı belirlenmiştir. Herhangi bir sosyal güvenlik sistemine 

sahip üreticilerin çoğunluğu prim ödemeyi sürdürürken, çok az bir kısmının ise ödeyemediği tespit edilmiştir.  

Çilek üretiminin devamlılığı açısından, üreticilerin çilek üretimine daha fazla yatırım yapmasını kısıtlayan 

faktörler olarak; işgücü, işletme sermayesi, pazar imkanları ve istikrarsız fiyat politikalarının ilk sıralarda 

bulunduğu belirlenmiştir.  
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Üreticilerin, gelecek için çilek üretimindeki hedefleri arasında; yeni sera tesis etmek, kullandığı girdilerin 

işletmeden karşılanmasına daha fazla eğilmek, organik çilek üretimine yönelmek ilk sıralarda bulunmaktadır.  

Çilek üretimi ile ilgili derinlemesine araştırılması yapılması istenilen konuların; pazarlama, hastalık ve zararlılar 

ile mücadele ve örgütlenme olduğu tespit edilmiştir. İTU’nın ilk duyulduğu yer olarak; bayi-firma ve kahvehaneler 

olduğu belirlenmiş olup, bunları Ziraat Odaları ve az miktarda da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin izlediği 

belirlenmiştir. İTU kriterleri öğrenilen yer olarak ise; bayi-firmanın ilk sırada bulunduğu, bunu az sayıda da olsa 

Ziraat Odalarının izlediği tespit edilmiştir. İTU duyulan ve İTU kriterlerinin öğrenildiği yerlerin yıl olarak 2010 

yılı ve sonrasında olduğu tespit edilmiştir.  

İTU’nın benimsenmesinde etkili olan faktörlerin ise; ekonomik faktörler (prim fiyat, alım garantisi, masraflardan 

tasarruf, karlılık vd.), sağlık faktörleri (kendi, ailesi, işçilerin ve tüketicilerin sağlığını koruma), çevre koruma 

faktörleri (toprağın, hayvanların, bitkilerin ve suyun korunması) ve yenilikçiliğin (yeni ve farklı şeyleri deneme 

isteği) ilk sıralarda bulunduğu tespit edilmiştir.  

İTU kriterlerinden, uymakta zorlanılmakta olan başlıkların; kayıt tutma ve izlenebilirlik, bitki koruma ve entegre 

mücadele, sabit tesisler (gübre, ilaç deposu, tuvalet), hasat ve çevre ile ilgili konular olduğu belirlenmiştir.  

İTU’dan sonra yapılmaya başlanan yeni uygulamalar veya tesislerin ise; tuvalet, gübre deposu, ilaç deposu, kayıt 

tutma, ürün analizi, toprak analizi, yaprak analizi, kayıt tutma ve izlenebilirlik, tarımsal danışmanlık hizmeti, 

işçiler için sosyal alanlar, uyarı levhaları olduğu belirlenmiştir.  

İTU’na özel bir destekten yararlanma durumu incelendiğinde ise; üreticilerin çoğunluğu hayır derken, az sayıdaki 

bölümü evet demiştir. Üreticilerin tamamının Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olduğu belirlenmiştir. 

Üreticilerin çoğunluğunun tarım sigortası yaptırmadığı, az sayıda üreticinin tarım sigortası yaptırdığı tespit 

edilmiştir.  

Üreticilerin insan sağlığı ve çevre hassasiyetleri incelendiğinde ise; tarımsal faaliyet ve çevre ilişkisi (Tablo 3) ve 

tarımsal faaliyet ve insan sağlığı ilişkisi (Tablo 4) ortaya konmuştur. Bu aşamada likert ölçeği kullanılmıştır.  Bu 

ölçekte ifadeler; “1-Kesinlikle katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılmıyorum, 5-Kesinlikle 

katılmıyorum.” u açıklamaktadır. 

 

Tablo 3. Tarımsal Faaliyet ve Çevre İlişkisi 

İfadeler Ortalama Standart sapma 
Daha fazla gübre, daha fazla ürün demektir. 4.5 0.7 
Tarım arazileri konut veya fabrika inşası için kullanabilmelidir. 4.3 0.9 
Tarımsal faaliyetlerden yaban hayatı etkilenmez. 4.8 0.4 
Fazla su, fazla ürün demektir. 4.7 0.5 
Gübre-ilaç ambalajları çevreye zarar vermez. 4.3 0.8 
Zirai ilaç kullanılmadan kaliteli ürün elde etmek mümkün değildir. 2.7 1.3 
Kimyevi gübre yerine çiftlik gübresi kullanılmalıdır. 1.8 0.8 
Toprak işleme yöntemleri ile erozyon arasında önemli bir ilişki vardır. 1.6 0.8 

 

Tarımsal faaliyetlerden yaban hayatı etkilenmez, fazla su, fazla ürün demektir, daha fazla gübre, daha fazla ürün 

demektir en yüksek değerleri almışlardır (ancak olumsuzluk anlamında en yüksek değer). Buna karşın kimyevi 

gübre yerine çiftlik gübresi kullanılmalıdır ve toprak işleme yöntemleri ile erozyon arasında önemli bir ilişki vardır 

en düşük puanları (ancak olumlu değer) almışlardır. 
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Tablo 4. Tarımsal Faaliyet ve İnsan Sağlığı İlişkisi 

İfadeler Ortalama Standart 
sapma 

İlaçlama yaparken mutlaka koruyucu giysi giyilmelidir. 1.1 0.3 
İlaç kalıntıları yıkama ile kaybolmaktadır. 4.2 1.0 
İşçiler, en az yılda bir kez sağlık muayenesinden geçirilmelidir. 3.0 1.0 
Her işletmede mutlaka tuvalet ve lavabo bulunmalıdır. 2.0 1.0 
Her işletmede işçiler için dinlenme alanları oluşturulmadır. 3.9 1.0 
Ürünlerin nakliyesi esnasında insan sağlığını etkileyecek riskler söz konusudur. 3.0 1.0 
Tüketicilerin, satın aldıkları ürünün kimin tarafından nerede ve nasıl 

yetiştirildiğini bilme hakkı vardır. 
2.0 1.0 

Toprakta olan bazı ağır metaller ürünlere geçebilmekte ve insan sağlığını tehdit 

etmektedir. 
2.0 1.0 

Tarım alet ve makineleri kullanımında iş güvenliği riski bulunmamaktadır. 5.0 1.0 
 

Üreticilerin pestisit (ilaçlama) konularındaki kararları aşağıda belirtilmiştir. İlk olarak ürünlerde ilaçlamaya karar 

verirken dikkat edilen kriterler incelendiğinde; tarla ve bahçede hastalık ve zararlının fiilen gözlenmesi, ilaç 

bayilerinin önerilerine uyma ilk sıralarda bulunmaktadır. Kullanılan ilaç seçiminde ise; ilaç bayileri, Tarım İl/İlçe 

Müdürlüğü teknik elemanları (mühendis, teknisyen) ilk sırada yer almıştır. Üreticilerin, ilaç bedelini çoğu kez 

vadeli olarak ödedikleri tespit edilmiştir. İlaçlamada, doz ayarlamasında bilgi kaynağı olarak; yazılı tarifeler (kitap, 

dergi, gazete, broşür vb.), çiftçi olarak kendi bilgi ve tecrübelerime göre ve ilaç bayileri önerilerinin esas alındığı 

belirlenmiştir. İlaç satışında, yörede etkili olan unsurlar incelendiğinde ise; bayilerin en önemli olan unsuru 

oluşturduğu belirlenirken, az miktarda da olsa kooperatif ve ziraat odalarının bulunduğu tespit edilmiştir.  

Üreticilerin tamamının, satın alınan ilaçların son kullanma tarihine dikkat ettikleri belirlenmiştir. Bayiler veya 

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin önerdikleri ilaç dozlarına uyma konusunda; üreticilerin yaklaşık olarak 

tamamı, önerilen doza tamamen uyduklarını ifade etmişlerdir.  

Ürünlerde kullanılan ilaçların, ürünlerde kalıntı bırakması incelendiğinde ise üreticilerin çoğu, bazı ilaçların 

kalıntısı olabilir durumunu belirtmişlerdir. Sizce aşırı veya yanlış ilaç kullanımının ürünlere ve çevreye zararları 

olabilir mi? sorusuna, yaklaşık olarak üreticilerin tamamı evet demişlerdir. Evet diyenler de, bunların neler 

olabileceği konusunda; toprakta birikir, çevreye ve insana zarar verir, bitkiyi yakar ifadesini belirtmişlerdir.  

Pazara yönelik olarak üretilen ürünler dışında, ayrı bir parselde aile ihtiyaçları için üretim yapılma durumu 

incelendiğinde ise; üreticilerin çoğunluğu olmadığını belirtmiştir.  

Köyde, bütün üreticilerin, aynı zamanda veya yaklaşık aynı hafta, gözlenen hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama 

yapması incelendiğinde, üreticilerin çoğunluğu yapmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Tarım ilacı kullanımı ile ilgili başlıca önemli çiftçi sorunları incelendiğinde ise; ilaç fiyatlarının çok yüksek olması 

ve hızlı artması, hangi hastalık ve zararlılar için hangi ilaçların kullanılabileceğinin tam olarak bilinmemesi ve ilaç 

dozunun bilinmemesi ilk sıralarda yer almıştır.  

 

SONUÇ 
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Çalışmada, Aydın ilinde, çilek üretiminin en yoğun olarak yapıldığı Sultanhisar ilçesinde, çilek yetiştiriciliğinde, 

iyi tarım sertifikalı üretiminde tecrübe kazanmış olan 30 adet üretici ile anket çalışması yapılarak, söz konusu 

yetiştiricilik sisteminin genel olarak bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çilek üretimi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgi türleri sentezlendiğinde ise; hastalık ve zararlıların yanısıra kayıt 

işlemleri ilk sıralarda yer alırken, bunları pazarlama ile ilgili konular, bahçe tesisi ve çeşit seçimi, destekler, 

gübreleme, paketleme-muhafaza gibi konuların izlediği tespit edilmiştir.  

Çilek çeşit seçimi bilgi kaynakları olarak; deneyim (kendisi), bayi-firma ilk sırada bulunurken, bunları Tarım ve 

Orman İlçe Müdürlükleri, çevre üreticiler, tüccar ve halcilerin bulunduğu belirlenmiştir. Hastalık ve zararlı 

tespitine yönelik bilgi kaynağı olarak; deneyim (kendisi), bayi-firma ilk sırada bulunurken, bunları çevre 

üreticilerin izlediği tespit edilmiştir. Çilek üretimi için bitki koruma ürünlerinin seçiminde etkin olan bilgi kaynağı 

olarak ise; deneyim (kendisi) ve bayi-firmanın ilk sırada bulunduğu belirlenmiştir. İlaçlama tarihinin seçiminde 

etkin olan bilgi kaynağı olarak ise; yine deneyim (kendisi) ve bayi-firmanın ilk sırada bulunduğu belirlenmiştir. 

Gübre kullanımında etkin olan bilgi kaynağı olarak ise; deneyim (kendisi) ve bayi-firmanın ilk sırada bulunduğu, 

bunu az sayıda da olsa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin izlediği tespit edilmiştir. Çilek pazarlama yöntemi 

ve alıcının belirlenmesinde etkin olan bilgi kaynağı olarak ise tüccar ve halcilerin çok yoğun olarak bulunduğu 

belirlenirken, çok az sayıda da bayi-firmaların olduğu tespit edilmiştir.  

Üreticilerin pestisit (ilaçlama) konularındaki kararları aşağıda belirtilmiştir. İlk olarak ürünlerde ilaçlamaya karar 

verirken dikkat edilen kriterler incelendiğinde; tarla ve bahçede hastalık ve zararlının fiilen gözlenmesi, ilaç 

bayilerinin önerilerine uyma ilk sıralarda bulunmaktadır. Kullanılan ilaç seçiminde ise; ilaç bayileri, Tarım İl/İlçe 

Müdürlüğü teknik elemanları (mühendis, teknisyen) ilk sırada yer almıştır. 

Tarım ilacı kullanımı ile ilgili başlıca önemli çiftçi sorunları incelendiğinde ise; ilaç fiyatlarının çok yüksek olması 

ve hızlı artması, hangi hastalık ve zararlılar için hangi ilaçların kullanılabileceğinin tam olarak bilinmemesi ve ilaç 

dozunun bilinmemesi ilk sıralarda yer almıştır.  
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Öz 

Ksilanazlar, ekmek üretiminde yaygın olarak kullanılan enzimlerdir. Ekmek üretiminde kullanılan 

ksilanazların etkileri birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Tahıllarda bulunan doğal ksilanaz inhibitörleri 

de ksilanazların etkilerini sınırlayan veya engelleyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Tahıllarda üç farklı ksilanaz 

inhibitor sınıfının varlığı tespit edilmiştir. Bunlar; Triticum aestivum ksilanaz inhibitörü (TAXI-Triticum aestivum 

Xylanase Inhibitor), ksilanaz inhibe edici protein (XIP-Xylanase Inhibitor Protein) ve taumatin (Thaumatococcus 

daniellii bitkisinin tohumlarından elde edilen tatlı özelliklerdeki protein) benzeri ksilanaz inhibitörüdür (TLXI-

Thaumatin Like Xylanase Inhibitor). Literatürde; TAXI ksilanaz inhibitörlerinin fungal ve bakteriyel GH11 

ailesine ait ksilanazlar üzerinde etkili olduğu ancak GH10 ailesine ait ksilanazlar üzerinde etkili olmadığı, XIP 

ksilanaz inhibitörlerinin ise GH10 ve GH11 ailelerine ait fungal ksilanazlar üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir. 

Ksilanaz inhibitörlerinin bu etkileri sebebiyle ve ksilanaz enziminden beklenen faydanın sağlanması amacıyla, 

ekmek üretiminde daha fazla miktarda ksilanaz kullanılması önerilebilir. Ancak bu durum, üretim maliyetinin 

artmasına sebep olacaktır. Diğer taraftan, ksilanaz inhibitörlerinin varlığı ile arabinoksilanların aşırı hidrolizinin 

engellemesinin ekmek üretiminde fayda sağlayabileceği de dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu sebeplerle, 

doğal ksilanaz inhibitörlerine karşı daha dirençli ksilanazların üretimi ve üretilecek yeni enzimlerin ekmek 

üretimindeki etkilerinin belirlenmesi konusunda yapılacak kapsamlı çalışmalar, bilimsel ve endüstriyel açıdan 

önem teşkil etmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Ksilanaz enzimi, TAXI ksilanaz inhibitörü, XIP ksilanaz inhibitörü, TLXI ksilanaz 

inhibitörü, ekmek üretimi 
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Abstract 

Xylanases are the enzymes that are widely used in bread-making. The effects of xylanases in bread-

making depend on many factors. The xylanase inhibitors presented in cereals are one of the important factors that 

inhibit or limit the effects of xylanases in bread-making. Three distinct classes of proteinaceous endoxylanase 

inhibitors, the Triticum aestivum Xylanase Inhibitor (TAXI), the Xylanase Inhibitor Protein (XIP) and the 

Thaumatin Like Xylanase Inhibitor (TLXI) have been identified in different types of cereals. In the literature, it 

has been stated that TAXI-type inhibitors inhibit xylanases from GH family 11 and not GH family 10, whereas 

XIP inhibits both GH family 10 and GH family 11 xylanases, but only those of fungal origin. Because of these 

aforementioned effects of the xylanase inhibitors, to increase the amount of xylanase used in bread-making is 

probably the best suggestion for achieving the expected positive effects from the xylanases. However, this 

suggestion most probably leads to an increase in the cost of production. On the other hand, and as a positive 

assesment, it should be noticed that the presence of xylanase inhibitors in cereals may probably inhibits the 

excessive hydrolysis of arabinoxylans which has detrimental effects in bread-making. For these reasons, the 

production of resistant xylanases against the xylanase inhibitors, and the comprehensive studies on the effects of 

novel enzymes in bread-making are needed, and are important from the standpoint of scientific field and industrial 

field.  

Keywords:  Xylanase, TAXI xylanase inhibitor, XIP xylanase inhibitor. TLXI xylanase inhibitor, bread-

making 

 

1. Giriş 

 

Hemiselüloz, selülozdan sonra doğada en yaygın olarak bulunan ve bitkilerin hücre duvarı bileşeni olan 

bir polisakkarittir (nişasta olmayan polisakkarit) (Pal & Khanum, 2011, s. 879–887). Hemiselüloz; pentoz (D-

ksiloz ve D-arabinoz) ve heksoz (D-mannoz, D-glukoz ve D-galaktoz) şekerleri ile büyük oranda ksiloz 

ünitelerinden oluşan bir heteropolimerdir (alıntılayan Kumar, Singh, & Singh, 2008, ss. 374–379); (aktaran Juturu 

& Wu, 2012, s. 1220). Ksilan ise, β-d-ksilopiranozil ünitelerinin 1,4 glikozidik bağları ile bağlanması yoluyla 

meydana gelen bir polimerdir (alıntılayan Beg, Kapoor, Mahajan, & Hoondal, 2001, s. 326–338; Koukiekolo vd., 

2005, ss. 3504–3511); (aktaran Van Dyk, Sakka, Sakka, & Pletschke, 2010, s. 174) ve bitki hücre duvarının kuru 

maddede % 30-35’ ini oluşturmaktadır (alıntılayan Beg vd., 2001, s. 326–338); (aktaran Van Dyk vd., 2010, s. 

174). Doğadaki en yaygın ksilan formu ise heteroksilandır ve ksiloz ünitelerinin asetil, arabinosil ve glukuronosil 

üniteleri ile bağlanması sonucunda oluşmaktadır (alıntılayan Sunna & Antranikian, 1997, ss. 39–67); (aktaran Van 

Dyk vd., 2010, s. 174). Heteroksilan büyük oranda arabinosil ünitelerinden meydana geldiği için yaygın bir şekilde 

arabinoksilan olarak adlandırılmaktadır. Birçok tahıl tanesi hücre duvarı yapı bileşeni olarak arabinoksilan ve diğer 

nişasta olmayan polisakkaritleri içermektedir. McCleary (1986) buğday ununun % 2.5-3, tam buğday ununun % 5 

ve çavdar ununun % 8 oranında arabinoksilan içerdiğini ifade etmiştir (Linko, Javanainen, & Linko, 1997, s. 343). 

Arabinoksilanlar tahıl tanelerinin minor bileşenleri olmasına rağmen tahılların gıda ürününe işlenmesinde ve son 

ürün kalitesinde önemli etkilere sahiptir (alıntılayan Courtin & Delcour, 2002, ss. 225–243); (aktaran 
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Raedschelders vd., 2004, s. 112). Buğday ununda bulunan arabinoksilanlar, suda çözünürlük özelliklerine göre 

suda çözünen arabinoksilanlar ve suda çözünmeyen arabinoksilanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Buğday 

unundaki arabinoksilanların % 25–30’u suda çözünen arabinoksilanlar, % 70–75’i ise suda çözünmeyen 

arabinoksilanlardır (alıntılayan Meuser & Suckow, 1986, ss. 42–61); (aktaran Courtin & Delcour, 2002, ss. 226). 

Buğday ununda yaklaşık % 0.5 oranında suda çözünen arabinoksilan, yaklaşık % 1.5 oranında ise suda 

çözünmeyen arabinoksilan mevcuttur (alıntılayan Van Der Borght, Goesaert, Veraverbeke, & Delcour, 2005, ss. 

221–237); (aktaran Hardt, Boom, & Van Der Goot, 2014, s. 478). Arabinoksilanların suda çözünürlük özelliği 

ekmek üretimi açısından önemli bir özelliktir. Arabinoksilanların suda çözünürlük özellikleri ksilanaz enzimi ile 

değişmektedir ve buna bağlı olarak tahıl temelli gıdaların üretiminde farklı etkiler gösterebilmektedir (Courtin & 

Delcour, 2002, ss. 225–243). Ksilanazlar (endoksilanazlar, EC 3.2.1.8) ksilanın β-1,4 glikozidik bağlarını rastgele 

bir şekilde hidrolizleyerek farklı uzunlukta ksilo-oligomerler meydana getiriler (alıntılayan Viikari, Alapuranen, 

Puranen, Vehmaanperä, & Siika-Aho, 2007, ss. 121–145); (aktaran Jiang, Cong, Yan, Kumar, & Du, 2010, s. 457). 

Kendi ağırlıklarının yaklaşık 6.7–9.9 katı kadar suyu bağlayabilen suda çözünemeyen arabinoksilanlar (Courtin & 

Delcour, 2002, ss. 229) ksilanazların hidrolizleyici etkisi ile suda çözünür forma dönüştüklerinde bağladıkları su 

serbest hale geçmektedir ve buna bağlı olarak hamur içindeki sıvı fazın viskozitesi artmaktadır. Bu etki ile hamurun 

reolojik özellikleri gelişmekte, hamurun gaz tutma kapasitesi artmakta ve son ürün kalitesi iyileşmektedir (Courtin 

& Delcour, 2002, ss. 225–243; Selinheimo, Kruus, Buchert, Hopia, & Autio, 2006, ss. 152–159; Fierens, Gebruers, 

Voet, De Maeyer, Courtin, & Delcour, 2009, ss. 646–654; Shah, Shah, & Madamwar, 2006, ss. 2047–2053; 

Romanowska, Polak, & Bielecki, 2006, ss. 665–671; Jia, Huang, Abdel-Samie, Huang, & Huang, 2011, ss. 227–

232).  

Ekmek üretiminde yaygın olarak kullanılan ksilanazların etkileri; enzimin üretildiği kaynak 

mikroorganizma, substrat konsantrasyonu, kullanım miktarları, gıda üretiminde kullanılan hammadde özellikleri 

ve üretim koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ancak, tahıl tanelerinde bulunan 

doğal ksilanaz inhibitörlerin varlığı da ksilanazların etkilerini sınırlamakta veya engellemektedir. Bu derlemenin 

amacı; tahıllarda bulunan doğal ksilanaz inhibitörleri hakkında literatürdeki mevcut çalışmaları inceleyerek 

derlemektir.  

 

2. Ksilanazlar 

 

Hemiselülazlar, hemiselülozu parçalayan hidrolitik enzimlerdir. Bu grup altında yer alan enzimler; 

endoksilanaz (endo-1,4-β-ksilanaz, E.C.3.2.1.8), β-ksilosidaz (ksilan-1,4-β-ksilosidaz, E.C.3.2.1.37), α-

glukuronidaz (α-glukosiduronaz, E.C.3.2.1.139), α-arabinofuranosidaz (α-L-arabinofuranosidaz, E.C.3.2.1.55) ve 

asetilksilan esterazdır (E.C.3.1.1.72). Bu enzimler arasında endoksilanaz ve β-ksilosidaz hemiselülozun başlıca 

bileşeni olan ksilanı hidrolizleyen en önemli iki enzimdir (Juturu & Wu, 2012, ss. 1219–1227). Ksilanazlar gıda 

endüstrisinde ve gıda haricindeki birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Ksilanazlar; 

- Ekmek üretiminde (Courtin & Delcour, 2002, ss. 225–243; Selinheimo vd., 2006, ss. 152–159; Jia vd., 2011, ss. 

227–232), 
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- Kahve, bitkisel yağlar ve nişastanın ekstraksiyonunda (Van Dyk vd., 2010, s. 174–177; Romanowska vd., 2006, 

ss. 665–671),  

- Meyve suyunun, şarap ve biranın durultulmasında (Romanowska vd., 2006, ss. 665–671, Jia vd., 2011, ss. 227–

232), 

- Hayvan yemi üretiminde de (Fierens vd., 2009, ss. 646–654; Jia vd., 2011, ss. 227–232), 

- Tekstil sektöründe bitki dokularından selüloz liflerinin ekstraksiyonunda (Romanowska vd., 2006, ss. 665–671), 

- Kağıt üretiminde ağartma işlemini gerçekleştirmek için (Van Dyk vd., 2010, s. 174–177; Romanowska vd., 2006, 

ss. 665–671) yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Ksilanazlar, farklı mikroorganizmalar tarafından üretilebilen enzimlerdir (alıntılayan Sanghi, Garg, 

Gupta, Mittal, & Kuhad, 2010, ss. 467–476; Bajaj & Abbass, 2011, ss. 161–171); (aktaran Bajaj & Manhas, 2012, 

ss. 330–337). Ksilnazlar, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanıldıkları için ksilanaz üretimi birçok 

araştırmanın konusu olmuştur. Metabolik çeşitliliğinin yüksek olması sebebiyle bakteriler, endüstriyel 

uygulamalar için ksilanaz üretiminde daha yaygın olarak kullanılmaktadır (alıntılayan Bajaj & Singh, 2010, ss. 

1804-1818); (aktaran Bajaj & Manhas, 2012, ss. 330–337). Ksilanazlar, yapısal ve genetik özelliklerine göre farklı 

glikozid hidrolaz (GH) gen familyalarına göre sınıflandırılmaktadır. Ksilanazlar, karakterize edildikleri gen 

familyası gruplarına göre; GH5, GH7, GH8, GH10, GH11 ve GH43 ksilanazlar olarak sınıflandırılabilmektedir 

(Juturu & Wu, 2012, ss. 1219–1227). Ancak GH11 ksilanazlar sadece ksilanın hidrolizini gerçekleştirme gibi 

özgün bir özelliğe sahip oldukları için diğer tüm GH gen familyası ksilanazlarından ayrılmaktadır. Bu sebeple, 

GH11 gen familyasındaki ksilanazlar tahıl temelli gıdaların üretiminde en yaygın kullanılan ksilanazlardır 

(Sørensen & Sibbesen, 2006, ss. 205–210).  

Ksilanazların etkileri; üretildikleri kaynak mikroorganizmaya, substrat konsantrasyonuna, kullanıldıkları 

dozaja, endüstriyel işleme koşullarına (sıcaklık, pH gibi) ve kimyasal inhibitörlere (Hg+2, Ag+, Cu+2, Mn+2 gibi 

birçok metal iyonu) bağlı olarak değişse de tahıl tanelerinde bulunan doğal inhibitörlerin varlığı da ksilanazların 

etkilerini sınırlandırmakta veya engellemektedir. Ticari enzimlerin üretiminin oldukça yüksek maliyetli bir iş 

olması sebebiyle, endüstriyel işlemlere daha uyumlu enzimlerin ekonomik olarak üretilmesi konusundaki 

araştırmalar önemini hiç kaybetmemiştir (Goesaert vd., 2004, ss. 193–202; Bajaj & Manhas, 2012, ss. 330–337). 

 

3. Ksilanaz İnhibitörleri 

 

Tahıllarda bulunan ksilanaz inhibitörü proteinlerin varlığı ilk olarak buğday ununda ve 1997 yılında tespit 

edilmiştir (Debyser, Derdelinckx, & Delcour, 1997, ss. 153–156). Takip eden yıllarda yapılan çalışmalar 

sonucunda günümüzde, üç farklı ksilanaz inhibitor sınıfının varlığı bilinmektedir. Bunlar; Triticum aestivum 

ksilanaz inhibitörü (TAXI-Triticum aestivum Xylanase Inhibitor), ksilanaz inhibe edici protein (XIP-Xylanase 

Inhibitor Protein) ve taumatin (Thaumatococcus daniellii bitkisinin tohumlarından elde edilen tatlı özelliklerdeki 

protein) benzeri ksilanaz inhibitörüdür (TLXI-Thaumatin Like Xylanase Inhibitor) (Dornez vd., 2010, ss. 246). 

Bu inhibitörlerin oranı buğdayda oldukça yüksektir (Dornez, Gebruers, Delcour, & Courtin, 2009, ss. 

495–510) ve farklı tahıllardaki oranları da önemli derecede farklılık göstermektedir (Mendis vd., 2013, s. 240). 

Yapılan çalışmalarda ekmeklik buğday, makarnalık buğday, çavdar, arpa, mısır ve pirinçte ksilanaz inhibitörü 
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proteinlerin varlığı belirlenmiştir (alıntılayan Durand vd., 2005, ss. 1745–1755; Elliott, McLauchlan, Williamson, 

& Kroon, 2003, ss. 187–194; Goesaert, Gebruers, Brijs, Courtin, & Delcour, 2003a, ss. 317–324; Goesaert vd., 

2004, ss. 193–202; Goesaert, Gebruers, Courtin, & Delcour, 2005, ss. 95–101); (aktaran Weng, Huang, Gao, & 

Sun, 2010, s. 154). Simpson, Fincher, Huang, ve Cameron-Mills (2003) ksilanaz inhibitörlerinin, 

mikroorganizmalar tarafından üretilen ekzojen ksilanazlar yanında endojen ksilanazlar üzerinde de etkili olduğunu 

belirtmiştir (Weng vd., 2010, s. 154). Tahılların doğal yapısında bulunan ksilanaz inhibitörlerinin patojen 

mikroorganizmalara ve dolayısı ile hastalıklara karşı bitkinin savunma mekanizmasını oluşturdukları ifade 

edilmektedir (alıntılayan Bellincampi vd., 2004, ss. 265–274; aktaran Fierens vd., 2009, s. 647; Weng vd., 2010, 

s. 157; alıntılayan Dornez vd., 2010, ss. 244–264); (aktaran Mendis vd., 2013, s. 240).  

 

3.1 TAXI Ksilanaz İnhibitörü 

 

Ekmeklik buğdayda, TAXI ksilanaz inhibitörünün birçok farklı genetik formunun bulunduğu 

belirlenmiştir. Ancak makarnalık buğday, kavuzlu buğday (spelt wheat), gernik buğdayı (emmer wheat), siyez 

buğdayı (einkorn wheat), çavdar ve arpada da TAXI ksilanaz inhibitörlerinin varlığının tespit edildiği belirtilmiştir 

(Dornez vd., 2010, s. 248). Simpson vd. (2003); Gebruers vd. (2004), TAXI ksilanaz inhibitörlerinin, buğday, 

çavdar, arpa ve mısırda da bulunduğunu ifade etmiştir (Weng vd., 2010, s. 157). TAXI ksilanaz inhibitörleri genel 

olarak; yaklaşık 40 kDa olan molekül ağırlıkları ve bazik pI değerleri (pI > 8.0) ile karakterize edilmektedir 

(alıntılayan Goesaert vd., 2004, ss. 193-202); (aktaran Dornez vd., 2010, s. 246). Debyser, Peumans, Van Damme, 

ve Delcour (1999); Debyser ve Delcour (1998); Gebruers vd. (2001) ekmeklik buğdaydan, Goesaert, Gebruers, 

Brijs, Courtin, ve Delcour (2003b) makarnalık buğdaydan, Goesaert vd. (2002); Goesaert vd. (2003b) çavdardan 

ve Goesaert vd. (2001); Goesaert vd. (2003b) arpadan TAXI ksilanaz inhibitörlerini izole edilebilmiştir (Goesaert 

vd., 2003a, s. 317). Ekmeklik buğdaydaki TAXI ksilanaz inhibitörlerinin oranının 17 ile 200 ppm arasında 

değiştiği belirtilmiştir (Dornez vd., 2010, s. 247). Gebruers, Goesaert, Brijs, Courtin, ve Delcour (2002), TAXI 

ksilanaz inhibitörlerinin en yüksek oranda ekmeklik buğday( yaklaşık 38 ppm) ve çavdarda (yaklaşık 22 ppm) 

bulunduğunu, makarnalık buğday (yaklaşık 11 ppm) ve arpada (yaklaşık 4–5 ppm) ise daha düşük oranlarda 

bulunduğunu ifade etmiştir (Goesaert vd., 2003b, s. 3774). Yapılan çalışmalarda; TAXI ksilanaz inhibitörlerinin 

GH11 ailesine ait ksilanazlar üzerinde etkili olduğu ancak GH10 ailesine ait ksilanazlar üzerinde etkili olmadığı 

belirlenmiştir (alıntılayan Gebruers vd., 2001, ss. 239–244; Goesaert vd., 2001, ss. 453–457; Goesaert vd., 2002, 

ss. 177–185); (aktaran Goesaert vd., 2003b, s. 3770; Goesaert vd., 2003a, ss. 317–318). TAXI ksilanaz 

inhibitörleri, GH11 ailesine ait fungal ve bakteriyel ksilanazlar üzerinde etkili olsa da (alıntılayan Goesaert vd., 

2001, ss. 453–457; aktaran Mendis vd., 2013, s. 240), TAXI ksilanaz inhibitörlerinin farklı izoformlarının farklı 

ksilanazlar üzerinde farklı derecede etkili oldukları ifade edilmiştir (Pollet vd., 2009, s. 3916). Gebruers vd. (2001) 

buğdayda, farklı ksilanazlara farklı derecede etkili olan TAXI-I ve TAXI-II ksilanaz inhibitörlerinin varlığını tespit 

etmiş ve tanımlamıştır. Gebruers vd. (2002), tam buğday unu kullanarak yaptıkları bir çalışmada, TAXI-I ksilanaz 

inhibitörünün 6 farklı izoformu ve TAXI-II ksilanaz inhibitörü izole edilebilmiştir. Goesaert vd. (2002), buğdaya 

benzer şekilde çavdarda da ksilanaz inhibitörlerinin-SCXI (Secale cereale Xylanase Inhibitor) ve bu inhibitörlerin 

izoformlarının varlığı belirlemiştir. Bu izo-inhibitörlerden 4 tanesinin (SCXI-I, SCXI-II, SCXI-III ve SCXI-IV) 
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buğdaydan izole edilen TAXI-I ve TAXI-II ksilanaz inhibitörleri ile benzer özellik ve etki mekanizmasına sahip 

olduğu ifade edilmiştir. Goesaert vd. (2001) buğday ve çavdarın aksine arpada sadece bir ksilanaz inhibitörünün-

HVXI (Hordeum vulgare Xylanase Inhibitor) varlığını tanımlamış ve bu inhibitörün özelliklerinin ve etki 

mekanizmasının TAXI ve SCXI ksilanaz inhibitörlerine benzediğini belirtmiştir (Raedschelders vd., 2004, s. 112–

121).  

 

 

 

 

3.2 XIP Ksilanaz İnhibitörü 

 

Ekmeklik buğdayda, XIP ksilanaz inhibitörünün farklı genetik formlarının bulunduğu belirlenmiştir. 

Ancak makarnalık buğday, kavuzlu buğday (spelt wheat), gernik buğdayı (emmer wheat), siyez buğdayı (einkorn 

wheat), çavdar, arpa, mısır, pirinç, sorgum (süpürge darısı), hintdarısı (pearl millet) ve yulafta da XIP ksilanaz 

inhibitörünün varlığının tespit edildiği belirtilmiştir (Dornez vd., 2010, s. 248). Goesaert (2002); Goesaert vd. 

(2003a); Goesaert vd. (2005), XIP ksilanaz inhibitörlerinin yaklaşık 30 kDa moleküler ağırlığa sahip monomerik 

proteinler olduğu ve pI değerleri 5.5(pirinç) – 9.3(mısır) arasında değiştiğini ifade etmiştir. Bonnin vd. (2005); 

Dornez vd. (2006); Croes, Gebruers, Luyten, Delcour,  ve Courtin (2009), ekmeklik buğdayda bulunan XIP 

ksilanaz inhibitörlerinin oranının, TAXI ksilanaz inhibitörlerinden yaklaşık 2–3 kat daha yüksek olduğunu 

belirtmiştir. Ekmeklik buğdaydaki XIP ksilanaz inhibitörlerinin oranının 156–560 ppm arasında değiştiği ifade 

edilmiştir. XIP ksilanaz inhibitörlerinin, arpa, yulaf ve makarnalık buğday harici buğday çeşitlerindeki oranlarının 

çavdardaki oranına göre daha düşük seviyelerde belirtilmiştir (Dornez vd., 2010, ss. 244–264). Yapılan 

çalışmalarda; XIP ksilanaz inhibitörlerinin, GH10 ve GH11 ailelerine ait fungal ksilanazlar üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiştir (alıntılayan Elliott vd., 2003, ss. 187–194; Goesaert vd., 2003b, ss. 3770–3775); (aktaran Rouau, 

Daviet, Tariq, Cherel, & Saulnier, 2006, ss.1604–1605); (alıntılayan Dornez vd., 2009, ss. 495–510); (aktaran 

Mendis vd., 2013, s. 240). 

 

3.3 TLXI Ksilanaz İnhibitörü 

 

Fierens vd. (2007), TLXI ksilanaz inhibitörü ekmeklik buğdayda bulunduğunu belirtmiştir. Rombouts 

(2007), TLXI ksilanaz inhibitörünü üreten genin bir benzerinin çavdarda da tespit edildiğini ifade etmiştir. Fierens 

vd. (2007), TLXI ksilanaz inhibitörünün moleküler ağırlığı yaklaşık 18 kDa’dır ve pI değeri en az 9.3 olduğunu 

belirtmiştir. Fierens vd. (2009), TLXI ksilanaz inhibitörünün, yapısında beş disülfit köprüsü içermesi sebebiyle 

aşırı pH ve sıcaklık koşullarına dayanıklı ve çok stabil bir protein olduğunu ifade etmiştir (Dornez vd., 2010, ss. 

244–264). Fierens vd. (2007), TLXI ksilanaz inhibitörünün, genelde düşük pH değerlerinde, GH11 ailesine ait 

ksilanazlar üzerinde etkili olduğunu, GH10 ailesine ait ksilanazlar üzerinde ise herhangi bir etkisinin olmadığını 

belirtmiştir. TLXI ksilanaz inhibitörü, pH 1–12 arasında en az 120 dakika ve 100 °C'de en az 120 dakika stabil 

halde kalabilmektedir (Fierens vd., 2009, ss. 646–654).  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

357 
 

 

4. Ksilanaz İnhibitörlerinin Ekmek Üretimindeki Etkileri 

 

Ksilanazlar, ekmek üretiminde yaygın olarak kullanılan enzimlerdir. Bu enzimler, doğadaki bitki hücre 

duvarının yapısında bulunan arabinoksilanların hidrolizini sağlarlar. Arabinoksilanlar; suda çözünen 

arabinoksilanlar ve suda çözünmeyen arabinoksilanlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Courtin & Delcour, 

2002). Ksilanazlar, suda çözünmeyen arabinoksilanları suda çözünür arabinoksilanlar haline dönüştürürler ve bu 

durum hamur reolojisi ve ekmek kalite özelliklerini iyileştirmektedir (alıntılayan Grootaert vd., 2007, ss. 64–71); 

(aktaran Ognean, Ognean, & Bucur, 2011, s. 309). Ancak, ekmek üretiminde, ksilanazların uygun miktarda 

kullanımı oldukça önemlidir (alıntılayan Jiang, Li, Yang, Li, & Tan, 2005, ss. 37–43); (aktaran Steffolani, Ribotta, 

Pérez, & León, 2010, s. 367). Çünkü, fazla miktarda kullanılan ksilanaz, arabinoksilanların aşırı hidrolizine sebep 

olabilmekte ve buna bağlı olarak suda çözünen arabinoksilanların oranında meydana gelen artış ile hamur reolojisi 

ve ekmek kalitesi olumsuz yönde etkilenebilmektedir (alıntılayan McCleary, Gibson, Allen, & Gams, 1986, ss. 

422–437); (aktaran Damen vd., 2012, s. 112). Ekmek üretiminde kullanılan ksilanazların etkileri birçok faktöre 

bağlı olarak değişebilmektedir. Ksilanazların etkisini sınırlayan veya engelleyen önemli faktörlerden bir tanesi de 

farklı tahılların doğal yapısında bulunan ksilanaz inhibitörleridir (TAXI, XIP, TLXI). Ksilanaz inhibitörleri, ekmek 

üretiminde kullanılan ksilanazların aktivitelerini ve etkilerini belirli oranda azaltmaktadır. Ekmek üretiminde 

ksilanazların kullanılması ile sağlanan ekmek hacmindeki artış ve iyileşmenin, TAXI ksilanaz inhibitörleri 

tarafından önemli derecede engellendiğini ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, ekmek üretiminde kullanılan 

ksilanazların etkilerinin en fazla TAXI ksilanaz inhibitörler tarafından engellendiği belirlenmiştir. TAXI ve XIP 

ksilanaz inhibitörlerinin ekmek üretiminde kullanılan GH11 ailesine ait ksilanazların aktiviteleri üzerindeki 

etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada; 1.0 µg TAXI ksilanaz inhibitörünün 1.0 ünitelik GH11 

ailesine ait ksilanaz aktivitesini % 51 oranında azalttığı tespit edilmiştir. İnhibitör olarak 1.0 µg XIP 

kullanıldığında ise 1.0 ünitelik GH11 ailesine ait ksilanaz aktivitesinin % 12 oranında azaldığı belirlenmiştir. Aynı 

çalışmada, TAXI ve XIP ksilanaz inhibitörlerinin ekmek üretiminde kullanılmayan GH10 ailesine ait ksilanazlar 

üzerindeki etkileri de belirlenmeye çalışılmış ve 0.1 ile 1.0 μg XIP ksilanaz inhibitörünün, GH10 ailesine ait 

ksilanaz aktivitesini sırasıyla % 29 ve % 100 oranında azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma Bacillus subtilis’ 

ten elde edilen GH11 ailesine ait ksilanaz (endoksilanaz), Aspergillus oryzae’ den elde edilen GH10 ailesine ait 

ksilanaz (endoksilanaz) ve yaklaşık 50 μg/g TAXI ile yaklaşık 120 μg/g XIP içeren buğday unun kullanılarak 

yapılmıştır (Gebruers vd., 2005, ss. 417–425).  

 

5. Sonuç 

 

Ekmek üretiminde yaygın olarak kullanılan ksilanazların etkisini sınırlayan veya engelleyen önemli 

faktörlerden bir tanesi de farklı tahılların doğal yapısında bulunan ve TAXI, XIP, TLXI adları ile anılan farklı 

özelliklerdeki ksilanaz inhibitörleridir. Çavdarda bulunan ve SCXI-I, SCXI-II, SCXI-III, SCXI-IV adları ile anılan 

izo-inhibitörlerin, arpada bulunan ve HVXI adıyla anılan inhibitörün, buğdayda bulunan TAXI ksilanaz 

inhibitörleri ile benzer özellik ve etki mekanizmasına sahip oldukları belirlenmiştir. TAXI ksilanaz inhibitörlerinin 
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GH11 ailesine ait ksilanazlar üzerinde etkili olduğu ancak GH10 ailesine ait ksilanazlar üzerinde etkili olmadığı, 

XIP ksilanaz inhibitörlerinin ise GH10 ve GH11 ailelerine ait fungal ksilanazlar üzerinde etkili olduğu 

belirtilmiştir. Ksilanaz inhibitörlerinin bu etkileri sebebiyle ve ksilanaz enziminden beklenen faydanın sağlanması 

amacıyla, ekmek üretiminde daha fazla miktarda ksilanaz kullanılması önerilebilir. Ancak bu durum, üretim 

maliyetinin artmasına sebep olacaktır. Diğer taraftan, ksilanaz inhibitörlerinin varlığı ile arabinoksilanların aşırı 

hidrolizinin engellemesinin ekmek üretiminde fayda sağlayabileceği de dikkate alınması gereken bir durumdur. 

Bu sebeplerle, doğal ksilanaz inhibitörlerine karşı dirençli ksilanazların üretimi konusunda ve üretilecek yeni 

enzimlerin ekmek üretimindeki etkilerinin belirlenmesi konusunda yapılacak kapsamlı çalışmalar bilimsel ve 

endüstriyel açıdan önem teşkil etmektedir.     
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 Özet 

Propolis arıların antiseptik ve hastalıklara karşı koruyucu özelliklerinden faydalandıkları doğal bir üründür. 

Ağaçların kabuklarından ve bitkilerin tomurcuklarından toplandıktan sonra enzimlerle kısmen sindirilen ve mumla 

karıştırılan reçinemsi bir maddedir. Güçlü antioksidan, anti inflamatuar ve antikanser özelliği vardır. Propolis 

özellikle deri, ağız içi ve gastrointestinal kanser vakalarında daha etkilidir. Propolisin kanseri önlemenin ve 

kanserle savaşmanın yanında kemoterapi ve radyoterapinin zararlı etkilerinden sağlıklı hücreleri koruduğu bilinir. 

Bu çalışmamızda polifenolik içeriği belirlenmiş, farklı çözgenlerde çözülmüş, propolis örneklerinin HCT-116 

kolon kanseri ve CCD-841 CoN sağlıklı kolon hücre hatları üzerinde sitotoksik etkisini araştırdık. Su, etanol ve 

polietilen glikolde çözülmüş propolis örnekleri kanserli hücre hattına sağlıklı hücre hattına göre daha toksik etki 

gösterdi. Ama ultrasonik uygulama ile suda çözülmüş propolis örnekleri sağlıklı hücrelere kanser hücrelerine göre 

daha toksik etki gösterdi. Bunun nedeni propolisin farklı çözgen ve uygulamalarla elde edilen ekstrelerinin içerik 

bakımından farklı olmasından kaynaklanır. Bu içerik karakterizasyonlarının belirlenmesi ve farklı hücre hatlarında 

denenerek propolisin özgün ve güvenli kullanımını sağlayacak yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Propolis, antikanser, kolon kanseri, karekterizasyon, transformasyon. 

                                                           

Abstract 

Propolis is a natural antiseptics product that has benefited from its protective properties against  diseases. It is a 

resinous substance that is partially digested with enzymes and mixed with wax after it is collected from the shells 

of trees and buds of plants. It has strong antioxidant, antiinflammatory and anticancer properties. Propolis is 

particularly effective in cases of skin, oral cavity and gastrointestinal cancer. Propolis is known to protect healthy 

cells from harmful effects of chemotherapy and radiotherapy, as well as fight cancer and prevent cancer. In our 

study, we examined the cytotoxic effects of propolis samples on HCT-116 colon cancer and CCD-841 CoN healthy 

colon cell lines, and we determined polyphenolic content of propolis dissolved in different solvents. Propolis 

samples dissolved in water, ethanol and polyethylene glycol showed more toxic effect on the cancer cell line than 

the healthy cell line. However, water-soluble propolis samples with ultrasonic application showed more toxic 
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effect on healthy cells than cancer cells. This is due to the fact that the propolis is different in content from the 

extracts obtained with different solvents and applications. There is need for new work that will enable the 

identification and characterization of these contextualizations and the unique and safe use of propolis by testing in 

different cell lines. 

Keywords: Propolis, anticancer, colon cancer, characterization, transformation. 

 Giriş 

Propolis, bal arıları tarafından bitkilerin tomurcuk ve filizlerinden, ağaçların kabuklarından toplandıktan sonra 

arıların tükürük enzimleri (β-glikosidaz) vasıtasıyla sindirilmiş ve bal mumu ile karıştırılmış yapışkan ve reçinemsi 

bir doğal üründür. Propolis, sıcakta yumuşayan, suda erimeyen, aromatik kokuludur. Arılar tarafından kovanın 

özellikle hava alan bölümlerinde yerleştirilir. Koloniyi dıştan gelebilecek olan viral, fungal ve bakteriyel tehditlere 

karşı korur. Ayrıca kovandan atılamayacak kadar büyük canlıların, örneğin fare gibi, mumyalanmasında 

kullanılır1,2. Propolis içeriği toplandığı kaynak ve bölgeye göre değişiklik gösterdiği için, propolisin antioksidan, 

antiinflamatuar ve antikanser özelliklerinden daha iyi yararlanmak için standardizasyonu gerekmektedir. Çeşitli 

çözgenlerde ekstre edilip saflaştırılır, inert maddeler uzaklaştırılırken faydalı polifenolik içerik korunur. Kimyasal 

bileşimi belirlenmiş propolisin kullanımı hem daha sağlıklı hem de daha güvenli hale getirilir3,4,5. Propolisin 

antioksidan ve antiinflamatuar etkisinin yanında en kuvvetli özelliklerinden bir tanesi de antikanser özelliğidir. 

Yapılan in vivo ve hücre kültürü çalışmalarında propolis kanserli hücrede apoptozu indüklediği, kanser hücre 

poliferasyonunu durdurduğu ve anjiyogenezi önlediği görülmüştür. Propolis hem kanseri önlemede (antioksidan 

özelliğinden dolayı), hem de kanserle savaşmada çok etkili bir doğal üründür, ayrıca kemoterapi ve radyoterapi 

gibi kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerin sağlıklı hücrelere verebileceği negatif etkiyi minimuma indirir. 

Modern kanser tedavileri ile birlikte kanseri bitirmede yardımcı olurken, aynı zamanda onların sağlıklı hücrelere 

verebileceği zararı da önler2. Kolon kanseri görülme sıklığı bakımından erkeklerde akciğer ve prostat kanseri; 

kadınlarda meme ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sırada yer alan dünyada önemli bir morbidite ve mortalite 

nedeni olan bir kanser türüdür. Gecikmiş vakalarda tedavisindeki tüm çabalara rağmen hastada ortalama 5 yıllık 

bir yaşam gözlemlenmiştir6. Propolis özellikle deri, ağız içi ve gastrointestinal kanser vakalarında daha etkilidir.  

Bizde bu çalışmamızda biyoteknolojik transformasyonla alerjik içeriği düşürülmüş, fakat alerjen moleküller 

azaltılırken yararlı diğer polifenolik içeriği korunmuş propolis örneklerinin HCT-116 kolon kanseri ve CCD-841 

sağlıklı kolon hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisini karşılaştırmayı amaçladık. Böylece propolisin kanserli 

hücreyi ölüme sürüklerken sağlıklı hücreyi korumasını hücre kültürü ortamında test etmiş olduk. 

                                                Materyol ve Metod 

Propolis örneklerinin hazırlanması 

Propolis örneği "Ceyan Arıclık" - Ankara (Ayas) firmasından alınmıştır. Çalışma 3 aşamada gerçekleştirilmiştir: 

Propolis ekstrelerinin hazırlanması. Numune parçalama, öğütme ve eleme (35 mesh) ile hazırlanır.  

Propolis Ekstraktlarındaki Fenolik İçeriğin Tayini - LC MS / MS Analizleri7 
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Kimyasal maddelerin 1 mg / ml stok çözeltisi (kafeik asit, kafeik asit fenetil ester, 1,1-dimetil allil ester kafeik asit, 

benzil ester kafeik asit, ferulik asit, salisilik asit, gentisik asit, kateşin, klorojenik asit, vanilk asit ve etil ferulate) 

asetonitril içinde hazırlandı. Propolis'in içeriğinde verdiğimiz diğer polifenollerin manuel ayarı yapılmış ve veriler 

cihaza kaydedilmiştir. Bu stok standart çözeltileri,% 0.1 formik asit içeren su / asetonitril (% 50/50) karışımı ile, 

1-1000 pg / ml'lik çalışma konsantrasyonları arasında seyreltilen salisilik asit hariç, 1-10000 ng / ml'lik çalışma 

konsantrasyonlarına kadar seyreltilmiştir. Bu çözeltiler, her kimyasal için kalibrasyon eğrilerini elde etmek için 

kullanıldı.  

Kantitatif analiz, bir ACQUITY Ultra Performance ™ sıvı kromatografi sistemi ve elektrosprey iyonizasyonunda 

bir ACQUITY XEVO TQD (ESI) ve çoklu reaksiyon izleme (MRM) içeren bir Waters® ACQUITY ™ TQD 

tandem dört kutuplu UPLC-MS / MS sistemi üzerinde gerçekleştirilmiştir (modu (Waters, Milford, MA)). Bu 

UPLC-MS / MS sistemi MassLynx ™ 4.1 yazılımı ile kontrol edildi. Her bir maddenin MRM geçişleri, iyon modu, 

koni voltajı ve çarpışma enerjisi gösterildi. 

Hücre Kültürü ve Sitotoksisite Çalışmaları 

Çalışmamızda HCT-116 insan kolon kanseri ve CCD-841 CoN sağlıklı kolon hücre hatları kullanılmıştır. Hücreler 

2mM L-glutamine,  %10 fetal sığır serumu (FBS), 100 unit/ml penisilin ve 100 μg/ml streptomisin içeren McCoy’s 

5A (HCT-116) ve Eagle’s Minimum Essential Medium EMEM (CCD-841 CoN) besi yerinde çoğaltılmış ve 

37°C’de, %5’lik CO2 içeren ortamda inkübe edilmiştir. 

Sitotoksisite deneyleri için hücreler 96 kuyucuklu hücre kültür plakalarına her kuyucukta 50 µl besiyeri içerisinde 

2 X 104 hücre olacak şekilde ekilmiştir. 24 saatlik inkübasyonun ardından suda çözünmüş ancak farklı 

ultrasonifikasyon uygulamaları yapılmış ve farklı çözgenlerde hazırlanmış propolis örnekleri 50 µl besiyeri 

içerisinde 25, 50, 100, 250, 500, 750 ve 1000 μg/ml konsantrasyonlarda olacak şekilde ilave edilmiştir. Deneyler 

24, 48 ve 72 saat olmak üzere 3 günlük kurulmuştur. Her üç günün inkübasyonundan sonra 10 µl WST-8 (Water 

Soluble Tetrazolium Salt-8) solüsyonu eklenerek 4 saat sonunda mikro plaka okuyucuda (Multiskan FC, Thermo) 

450 nm absorbans 620 nm referans aralığında okuma yapılmıştır. Elde edilen absorbans değerleri kullanılarak % 

canlılık ve % sitotoksisite değerleri hesaplanmış, grafikleri Graphpad v5 programında çizilmiştir. İki-yönlü 

ANOVA testi ve post test olarak Bonferroni testi kullanılarak sonuçlar analiz edilmiştir. IC50 değerleri ise 

CalcuSyn v2.0 (Biosoft) yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Her konsantrasyon için deneyler 3 tekrarlı olarak 

gerçekleştirilmiştir.  
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   Bulgular ve Tartışma 

HCT-116 kolon kanseri hücre hattı üzerinde propolisin sitotoksik etkisi ve IC50 değerleri farklı çözgenlerde ve 

farklı ultrason uygulaması yapılmış örneklerde tek tek denendi. Çıkan toplu sonuçlar Tablo 1 gösterilmiştir. 

IC50 değerleri 24.SAAT 48.SAAT 72.SAAT 

%20 etil alkolde çözülmüş propolis  1567 μg/ml  

(250-1500 μg/ml 

aralığında) 

--- --- 

Distile suda çözülmüş propolis 

1255 μg/ml 

957 μg/ml  

(100-1500 μg/ml 

aralığında) 

890.84 μg/ml  

(250-1500 μg/ml 

aralığında) 

%50 PEG’de çözülmüş propolis  1345 μg/ml 

 (500-1500 μg/ml 

aralığında) 

1187 μg/ml  

(500-1500 μg/ml 

aralığında) 

--- 

Suda çözülmüş ve 40 kHz/5 dk. ultrason 

uygulaması yapılmış propolis 

1636 μg/ml  

(25-1000 μg/ml 

aralığında) 

1608 μg/ml  

(100-1000 μg/ml 

aralığında) 

1717 μg/ml  

(250-1000 μg/ml 

aralığında) 

Suda çözülmüş ve 40 kHz/15 dk. 

ultrason uygulaması yapılmış propolis 

>2000 μg/ml --- --- 

Suda çözülmüş ve 40 kHz/10 dk. 

ultrason uygulaması yapılmış propolis 

--- --- --- 

 

Tablo1: Propolis örneklerinin farklı çözgenlerdeki ekstrelerinin HCT-116 hücre hattı üzerinde 24, 48 ve 72. 

Saatlere ait IC50 değerleri. 

Sitotoksisite deneylerimizin sonuçlarına göre her bir propolis örneğinin sağlıklı kolon hücre hattı olan CCD-841 

CoN’daki % sitotoksik etki değerleri 25, 100,  500, 1000 ve 1500 μg/ml konsantrasyonlarda sırasıyla; 

• %20 etil alkolde çözülmüş örnekte; 

o 24. saatte % 0; 0,607; 5,491; 16,584; 22,743 

o 48. saatte % 2,657; 9,390; 13,902; 23,704; 38,083 
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o 72. saatte % 8,778; 6,894; 15,585; 26,524; 52,597 

 

 

Şekil.1. %20 etil alkolde çözülmüş propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücre hatlarındaki % sitotoksik 

etki değerleri. 

%20 etil alkolde çözülmüş propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücre hatlarındaki % sitotoksik etki 

değerleri kıyaslandığında; 24. saatte 100, 500, 1000 ve 1500 μg/ml konsantrasyonlarda anlamlı bulunurken, 48. 

saat için 500, 1000 ve 1500 μg/ml, 72. saat için ise 500, 1000 ve 1500 μg/ml konsantrasyonlar için anlamlı 

değişiklik bulunmuştur. 24, 48 ve 72.saatler için sitotoksisite değerleri şekil 1’te gösterilmiştir. 

Sitotoksisite deneylerimizin sonuçlarına göre her bir propolis örneğinin sağlıklı kolon hücre hattı olan CCD-841 

CoN’daki % sitotoksik etki değerleri 25, 100,  500, 1000 ve 1500 μg/ml konsantrasyonlarda sırasıyla; 

• %50 polietilen glikolde (PEG) çözülmüş örnekte; 

o 24. saatte % 4,282; 0; 0,983; 14,750; 55,735 

o 48. saatte % 5,954; 5,254; 2,351; 16,618; 39,32 

o 72. saatte % 9,934; 15,761; 6,889; 18,396; 47,708 
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Şekil 2: %50 PEG’de çözülmüş propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücre hatlarındaki % sitotoksik 

etki değerleri. 

%50 PEG’de çözülmüş propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücre hatlarındaki %sitotoksisite sonuçları 

değerlendirildiğinde ise; 24. saat için 500 ve 1000 μg/ml konsantrasyonlar için anlamlı bulunurken, 48. saat için 

1000 ve 1500 μg/ml, 72. saat için ise 1500 μg/ml konsantrasyonlarda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 24, 48 ve 

72. saatler için sitotoksisite değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Sitotoksisite deneylerimizin sonuçlarına göre her bir propolis örneğinin sağlıklı kolon hücre hattı olan CCD-841 

CoN’daki % sitotoksik etki değerleri 25, 100,  500 ve 1000 μg/ml konsantrasyonlarda sırasıyla; 

• Suda çözülmüş ve 40 kHz/5 dk. ultrason uygulanmış örnekte; 

o 24. saatte % 1,438; 0,629; 14,258; 29,937 

o 48. saatte % 0; 2,593; 9,753; 20,089 

o 72. saatte % 31,212; 2,937; 27,751; 44,004 
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Şekil 3: Suda çözülmüş ve 40 kHz/5 dk. ultrason uygulanmış propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücre 

hatlarındaki % sitotoksik etki değerleri. 

Suda çözülmüş ve 40 kHz/5 dk. ultrason uygulanmış propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücrelerinin 

kıyaslanmasında ise, 24. saatte 100 μg/ml için, 72. saat için 25, 500 ve 1000 μg/ml konsantrasyonlarda anlamlı 

farklılıklar gözlenmiştir. 48. saat için ise, anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

• Suda çözülmüş ve 40 kHz/10 dk. ultrason uygulanmış örnekte; 

o 24. saatte % 1,236; 0; 18,860; 63,128 

o 48. saatte % 0; 0; 1,476; 0,317 

o 72. saatte % 6,459; 10,600; 12,807; 89,875 
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Şekil 4: Suda çözülmüş ve 40 kHz/10 dk. ultrason uygulanmış propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 

hücre hatlarındaki % sitotoksik etki değerleri. 

Suda çözülmüş ve 40 kHz/10 dk. ultrason uygulanmış propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücrelerinin 

sonuçlarını karşılaştırdığımızda, 24. saat için 500 ve 1000 μg/ml konsantrasyonlarda, 48. saat için 1000 μg/ml 

ayrıca 72. saat için ise 100, 500 ve 1000 μg/ml konsantrasyonlarda anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.  

• Suda çözülmüş ve 40 kHz/15 dk. ultrason uygulanmış örnekte; 

o 24. saatte % 21,966; 25,141; 35,622; 39,899 

o 48. saatte % 18,073; 15,967; 29,831; 37,982 

o 72. saatte % 36,728; 20,593; 34,550; 64,050 
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Şekil 5: Suda çözülmüş ve 40 kHz/15 dk. ultrason uygulanmış propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 

hücre hatlarındaki % sitotoksik etki değerleri. 

 

Suda çözülmüş ve 40 kHz/15 dk. ultrason uygulanmış propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücre 

örneklerinin sonuçlarını değerlendirdiğimizde, 24. saat için, 25 ve 500 μg/ml konsantrasyonlarda, 48. ve 72.saatler 

için 25, 100, 500 ve 1000 μg/ml konsantrasyonlarda anlamlı farklılık bulunmuştur. 
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• Suda çözülmüş örnekte; 

o 24. saatte % 23,435; 19,030; 20,602; 95,278; 32,133 

o 48. saatte % 20,557; 24,549; 25,096; 19,574; 44,955 

o 72. saatte % 23,525; 25,653; 28,293; 26,210; 49,639 

 

 

Şekil 6: Suda çözülmüş propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücre hatlarındaki % sitotoksik etki 

değerleri. 

 

Suda çözülmüş propolis örneğinin CCD-841 CoN ve HCT-116 hücrelerinin sonuçlarına göre ise; 24. saat için 

1000 ve 1500 μg/ml, 48.saat için 25, 100, 500 ve 1500 μg/ml, 72. saat için ise 100, 500 ve 1500 μg/ml 

konsantrasyonlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Elde ettiğimiz sonuçlarda propolisin etanolde, suda ve polietilen glikolde çözünmüş örnekleri HCT-116 kolon 

kanseri hücre hattına CCD-841 CoN sağlıklı kolon hücre hattına göre daha fazla sitotoksitite göstermiştir. Aynı 

oranda verilen propolis örneği kanserli hücreyi anlamlı derecede daha fazla öldürmüştür. Propolisin suda çözülmüş 

ve 40 kHz/5 dk, 40 kHz/10 dk, 40 kHz/15 dk. ultrason uygulanmış örneklerinde CCD-841 CoN sağlıklı kolon 

hücre hattı HCT-116 kolon kanseri hücre hattına göre daha fazla sitotoksitite göstermiştir. Aynı oranda verilen 

propolis örneği sağlıklı hücreyi kanserli hücreye göre daha fazla öldürmüştür. 
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Yapılan bir çalışmada farklı kanser hücre hatları ve sağlıklı hücre hatlarında propolisin suda çözülmüş ekstresinin 

sitotoksik etkisine bakılmış ve aynı konsantrasyonlarda verilen propolis örneğinin kanserli hücre hattına sitotoksik 

etki gösterirken, sağlıklı hücre hattını polifere ettiği belirtilmiştir8. Bizde çalışmamızda aynı konsantrasyonlarda 

verilen suda çözülmüş propolis örneklerinin anlamlı bir şekilde kanserli hücre hattını sağlıklı hücre hattına göre 

daha fazla öldürdüğünü bulduk. 

Masashı Ishıhara ve ark. yaptığı çalışmada propolisin etanoldeki ekstresi kullanılmış ve CaCo2, HCT116, HT29 

and SW480 kolon kanseri hücre hatları ile sağlıklı kolon epitel hücre hattı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. 

Aynı konsantrasyonda verilmiş propolisin örneğinin kolon kanseri hücre hatlarının gelişimini engellerken, sağlıklı 

hücre hattında anlamlı bir değişikliğe neden olmamıştır9. Rikardo ve ark. Portekiz propolisinin etanolik ekstresinin 

MCF7-meme adenokarsinomu, NCI-H460-küçük hücreli olmayan akciğer karsinoması, HCT15-kolon 

karsinoması, HeLa-servikal karsinom ve HepG2-hepatoselüler karsinom ve tümör dışı primer hücreler (PLP2) 

üzerindeki sitotoksik etkisine bakmışlar. Aynı konsantrasyonda verilen örnekler tüm hücre hatlarında ( kanser ve 

sağlıklı) sitotoksik etki gösterirken, kanser hücre hatlarında sağlıklı hücre hattına göre daha düşük IC50 değeri 

bulmuşlar10. Bizde yaptığımız çalışmada biyoteknolojik transformasyona uğratılmış propolisin etanoldeki 

ekstresinin kanserli hücre hattına sağlıklı hücre hattına göre daha fazla sitotoksitite gösterdiğini bulduk. 

Propolisin etanoldeki ekstresinin kanserli ve sağlıklı hücre hatları üzerindeki sitotoksitite değerleri, sudaki 

ekstresine göre daha yakındır. Bunun sebebi propolisin etanolde daha iyi çözünmesidir. Propolis suda en fazla %1 

oranında çözülür, ama etanolde % 20’e kadar çözünebilir. Propolisin etanoldeki ekstresinde sudaki ekstresine göre 

çok daha fazla polifenolik ve aktif içerik mevcuttur. Bunu yaptığımız içerik analizinde etanolik ekstresinin 

polifenolik içeriğinin çok daha yüksek çıkması desteklemektedir. Sitotoksitite analizlerinde propolis örneğinin doz 

aralığı belirlenirken, çok daha az ( sudaki ekstreye göre) doz artımı bile içerik fazlalığı nedeni ile çok farklı 

sonuçlar vermektedir. 

Aynı hücre hatlarında yapılan bazı çalışmalar farklı sonuçlar verebilmektedir. Bunun sebebi farklı coğrafyalardan 

toplanmış propolisin içeriğinin bir birinden farklı olmasıdır. Aynı ülkenin bile farklı bölgelerinden toplanmış 

propolis aynı hücre hatlarına farklı etki edebilmektedir. Yunan propolisiyle yapılan bir çalışmada propolis 

örnekleri fibrokarsinoma hücre hattına sitotoksik etki gösterirken, sağlıklı fibroblast hücre hattında toksik bir etki 

yapmamıştır11. Aynı hücre hatlarıyla yapılan başka bir çalışmada tubi-bee propolisi kullanılmış, propolis örnekleri 

hem kanserli hem de sağlıklı hücre hattına sitotoksik etki göstermiştir12. Bizim de çalışmamızda suda, etanolde ve 

polietilen glikolde çözülmüş örnekler kanserli hücre hattına daha fazla toksik etki gösterirken, ultrason uygulanmış 

ve suda çözünmüş örneklerde sağlıklı hücre hattına daha fazla toksik etki göstermiştir. Aynı hücre hatları ile 

yapılan çalışmalarda farklı sonuçların bulunmasının 2 temel nedeni vardır. Birincisi propolisin içeriğinde 300 e 

yakın aktif komponent vardır ve bu komponentler farklı çözgenlerde farklı oranlarda ekstre edilebilir. İkincisi 

farklı bölgelerden toplanmış propolis örneklerinde polifenolik içerik hem miktar hem de çeşitlilik bakımından 

farklılık göstermektedir. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki, propolisin içeriğindeki her polifenolik madddenin 

daha iyi etki ettiği hücre hatları vardır. Propolisin saflaştırılması ve standardizasyonu yapılır ve içerik analizi tam 

olarak çıkarılırsa, içeriğindeki polifenollerin çeşitliliği ve miktarları saptanmış olur. Propolisin her polifenolik 

içeriğinin farklı hücre hatlarında denenmesi ve hangi hücre hattında daha etkili olduğu saptana bilirse, o polifenolik 
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içeriğin daha fazla bulunduğu propolis spesifik olarak o hücre hattıyla oluşmuş kanser hastalarında kullanılır. 

Farklı bölgelerden toplanan propolislerin hangi kanserlerde daha etkili olduğu karakterize edilmiş olur. Böylece 

propolisin kanser tedavisindeki yeri daha spesifik bir hal almış olur. 

 

                                                                  Sonuç 

Güçlü antioksidan, antiinflamatuar ve antikanser özelliği bulunan propolis uzun yıllardır bilimsel çalışmalarla 

tedavi edici etkisi araştırılmaktadır. Kimyasal bileşiminin tayini yapıldıkça içeriğindeki zengin polifenolik 

komponentlerin karakterizasyonu bilinmektedir.  Propolis hem kanseri önlemede hem de kanser tedavisinde aktif 

olarak kullanılmaktadır. Propolis aynı zamanda kemoterapi ve radyoterapinin sağlıklı hücrelere verebileceği 

negatif etkiden onları korumaktadır. Bizim çalışmamızın da ana hedefi farklı çözgenlerde çözülmüş propolisin 

HCT-116 kolon kanseri ve CCD-841 CoN sağlıklı kolon hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisini incelemekdi. 

Çalışmamız gösterdi ki propolisin suda, etanolde ve etilen glikoldeki ekstreleri kanserli hücre hattına sağlıklı hücre 

hattına göre anlamlı şekilde daha fazla sitotoksik etki gösterdi. Ama ultrasonik uygulama ile suda çözülmüş 

propolis örnekleri sağlıklı hücrelere kanser hücrelerine göre daha toksik etki gösterdi.  Farklı çözgenler propolisin 

içeriğindeki polifenollerin farklı oranlanlarda ekstreye geçmesine neden olur. Bu da onların farklı sonuçlar 

vermesine neden olur. Her coğrafi bölgenin kendine has propolisi bulunur. İçerik bakımından bu propolisler hem 

miktar hem de aktif komponent çeşitliliği yönünden bir birinden farklıdır. Aynı hücre hatlarına farklı bölgelerden 

toplanmış propolislerin farklı sitotoksik etki göstermesinin nedeni onların içeriğindeki polifenollere bağlıdır. Eğer 

tüm coğrafi bölgelerden toplanan propolislerin içerik analizleri yapılabilirse, içerdikleri polifenollerin çeşitliliği 

ve miktarları karşılaştırılabilir. İçerdikleri polifenoller tek tek ve kombine şekilde farklı kanser hücre hatları 

üzerinde denenirse, hangi polifenol veya polifenollerin hangi hücre hatlarında daha etkili olduğu bulunmuş olur. 

Spesifik hücre hattına duyarlı polifenol içeriği ekstreye çıkaracak en iyi çözgen de belirlenirse tedavi daha özgün 

ve etkili hale gelecektir. Gelecekte yapılacak olan bu çalışmalar, propolisin daha güvenli, daha özgün kullanımına 

rehber olacaktır. Son olarak bu çalışmaya desteklerinden dolayı  TUBİTAK’a (proje no: 116Z223) teşekkür ederiz. 
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42-)  AMELİYATHANEDE ATIK GÜVENLİĞİ 
 
Sultan ÖZKAN1, 
 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 
 
ATIK: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek 

şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. Katı, 

sıvı ve gaz halde bulunabilirler. 
Atıklar; evsel, tıbbi, tehlikeli, endüstriyel ve inşaat atıkları gibi çeşitlilik gösterir.  
Hastane atıklarının ana bileşenleri sırasıyla plastik, kâğıt, sıvı, cam, metaller ve anatomik atıklardır. 
Tıbbi atıkların büyük bir kısmı cerrahi birimlerde oluşmaktadır. Tıbbi atıklar; enfeksiyöz, patolojik ve 
kesici delici atıklar olarak değişiklik gösterir. Enfekte atıklar birçok patojen mikroorganizma içerir. 
 Canlılara, malzemelere, çevreye zarar verebilecek her türden maddeye “tehlikeli ve zararlı” madde 

adı verilir. Tehlikelilik ve zararlılık madde miktarına, temas edilen zamana, türe, miktara ve diğer 

maddelerin varlığına göre yorumlanacak bir kavramdır. 
Tehlikeli atıklar; katı, sıvı veya gaz formda olan; düşük dozlarda bile insan sağlığına ve çevreye zarar 

verebilen, öldürücü, toksik, kanserojen, mutajen ve teratojen etkiye sahip, düşük sıcaklıklarda tutuşup 

alevlenebilme özelliği olan, patlayıcı, korozif ve reaktif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini 

veya birden fazlasını gösteren atıklardır. 
 
Hastane Atıklarının Sınıflandırılması 

 
  
 AMELİYATHANELER 
 Oransal olarak küçük bir alanı temsil etmesine rağmen ameliyathaneler toplam hastane atıklarının 

yaklaşık % 20-33 ünü oluşturmaktadır.  
 Ameliyathanelerde kullanılan bazı ürünler ve malzemeler çevreyi olumsuz etkilemektedir. Atıklar 

insanlara zarar vermeleri, maddi olarak yük getirmeleri yanında işleyişi de kötü etkileyen unsurlardır. 

Ameliyathaneler sistematik bir çalışma yürütmek zorunda olan birimlerdir. Çalışma sisteminde 

herhangi bir bozukluk, değişiklik, aksaklık krizlerin yaşanmasına neden olabilir.  
 

AMELİYATHANELERDEKİ ATIKLAR 
 Ameliyathanelerde cerrahi malzeme ve ekipmanın mutlak sterilitesi için tek kullanımlık veya ekstra 

paketleme ihtiyacından dolayı çok fazla miktarda ambalaj, kağıt ve örtü olarak atık oluşturulur. Cerrahi 

Enfekte atık  Patojen içerdiğinden kuşku duyulan atık laboratuar kültürleri; enfekte 
hastadan çıkan atıklar; enfekte hastalarla temas eden araç-gereçler; dokular  

Patolojik atık  Vücut dokuları veya sıvıları, vücut parçaları; kan ve diğer vücut sıvıları; 

fetüsler  
Delici-Kesiciler  Kesici atık iğneler; infüzyon setleri; bistüriler; bıçaklar; kırık camlar  

Farmasötik atık  İlaç içeren atık miyadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçlar, ilaç içeren veya 

ilaçla kontamine maddeler (şişeler, kutular)  

Genotoksik atık  Genotoksik özellikli maddeleri içeren atık sitotoksik ilaç içeren atıklar 

(sıklıkla kanser tedavisinde kullanılan), genotoksik kimyasallar  

Kimyasal atıklar  Kimyasal madde içeren atıklar laboratuar ayıraçları, film banyo kimyasalları, 

miyadı dolmuş veya kullanılmayan dezenfektanlar, solventler  

Yüksek oranda ağır 

metal içerikli atıklar  
Piller, kırık termometreler, kan basıncı ölçüm cihazları  

Basınçlı kaplar  Gaz silindirleri, gaz kartuşları, aerosol kutuları  
Radyoaktif atık  Radyoaktif madde içeren atık Radyoterapi veya laboratuar araştırmalarından 

artan sıvılar; kontamine olmuş cam eşya, ambalaj veya kağıt; açık 

radyonükleidler ile muayene veya tedavi edilen hastaların dışkı ve idrarı, 

kapalı kaynaklar.  
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atıklar tek kullanımlık ve paketleme malzemeleri yanı sıra daha pahalı tıbbi cihazları da içerebilir. 

Ameliyatların özelliğine göre ameliyathanelerde oluşan atıklar farklılık gösterse de her ameliyathanede 

ortaya çıkabilen atıklar şu şekilde gruplanır; 
 Katı Atıklar; paket kağıtları, karton kutular, önlük-örtü-kumaş materyaller, enjektör, iğne, bistüri, 

delici-batıcı-kesici malzemeler, kırılmış ampuller, serum-ilaç şişeleri, serum-ilaç plastik kapları, 

havayolu ekipman ve hortumları, gastrointestinal-nazogastrik-özafagial tüpler, PVC yatak-ameliyat 
masası koruyucuları, sıvı setleri, tüpler, EKG elektrodları, kan torbaları, idrar biriktirme kapları, 

intravenöz tüpler, beslenme tüpleri, pompa setleri, TPN torbaları, göğüs tüpü kateterleri, kırılmış el 

aletleri, metal kutular, ilaçlar, yıkama veya kılların temizlenmesi sırasında atılan doku parçacıkları, 

termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların 

içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kurşun ve diğer ağır metalleri içeren malzemeler vs.  
Sıvı Atıklar; kan, idrar, vücut sıvıları, enfekte akıntılar, serumlar, ilaçlar, kimyasal solüsyonlar, asit-

alkali sıvılar, ameliyat esnasında yıkama amacıyla kullanılan sıvılar, parasetik asit, gluteraldehit gibi 

yüksek düzey sıvı kimyasal dezenfektanlar, temizlik solüsyonları vs.  
Gaz Atıklar; anestezik gazlar, etilen oksit, gaz hidrojen peroksit, gaz plazma ve ozon, cerrahi 

dumanda bulunan partiküller, kimyasallar nedeniyle ortaya çıkan toksik duman vs.  
 
AMELİYATHANEDEKİ ATIKLARIN ETKİLERİ 

 Ameliyathanelerdeki atıklar insan sağlığına ve çevreye zarar verdikleri gibi mali olarakta kuruma 
yük getirirler. Çeşitli yollarla insanlara zararlı olurlar. Deri (batma, kesik gibi), müköz membran, 

inhalasyon, sindirim yoluyla vücuda girebilirler.  
Anestezi cihazından kaçaklar, gazın kazara dökülmesi ve çevreye saçılması, hastaya uygun olmayan 

maske ile gazın verilmesi, entübasyon tüpü balonunun iyi şişirilmemesi, hastanın ekspirasyonu sırasında 

atılan gaz ile anestetik gazların çevreye zarar verecek şekilde yayılımı görülmektedir. Atık gazlara 

maruz kalma bireyde baş ağrısı, sinirlilik, yorgunluk, mide bulantısı, konsantrasyon bozukluğu, uyku 

hali, karaciğer ve böbrek hastalığı gibi zararlar ortaya çıkarabilir.  
 Özellikle cerrahi girişim sırasında hastalardan bol miktarda vücut sıvısı, kan ve irrigasyon sıvıları 

aspire edilmektedir. Aspire edilen sıvılar aspirasyon kaplarında biriktirilerek biyolojik tehlikeli atıklar 

oluşur. Atık sıvıların elle imhasında sağlık çalışanları sıçrama ve püskürme nedeni ile bulaşıcı sıvılara 

maruz kalarak tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir.  
 Yaygın olarak kullanılan antibiotikler, kortikosteroidler, hormonlar gibi ilaçlar intravenöz hazırlık, 

ilaç şişeleri, hazırlanıp kullanılmayan ilaçlar, dökülen veya kırılan ilaçlar olarak çevrede kirlenmeye 

neden olmaktadır.  
 Atık Üretiminin Engellenmesi/Azaltılması 
 Her ne şekilde olursa olsun atıklar canlılara zarar vermektedir. Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu, 

kaynağında üretilmemesi veya en az atık üretilmesidir.  
 Ameliyat salonunda cerrahi ekip ve anestezi ekibi tarafından ayrı ayrı hazırlanan ancak 

kullanılmayan veya bir kısmı kullanılan ve günün sonunda atılan ilaçlar, serumlar, enjektörler ve 

ampuller de atıkları oluşturur. Atık maliyetinin büyük olmasına katkıda bulunan ilaçlar fenilefrin, 

propofol, vecuronium, midazolam, labetalol ve efedrin gibi pahalı ilaçlardır. İlaç atıklarının en yaygın 

nedeni, tam veya kısmen dolu enjektörlerin atılması gerekliliğidir. Pediatrik anestezide atık maliyeti 

daha da artmaktadır.  
 İlaçlara ek olarak anestezi için genellikle çeşitli cihazların kullanımı atıkların potansiyel 

kaynaklarıdır. Bazı sağlık ürünleri (laringeal maske vs.) yeniden kullanılabilir formda olmalarına 

rağmen tek kullanımlık olarak kullanımdadırlar.  
 Her ameliyat öncesi cerrahi ekip olarak potansiyel gerekli malzemelerin hazır bulunmasını 

sağlamak, ancak gerekli olmadıkça malzemelerin açılmasını önlemek, açılmamış ise kaydedilerek 

sonraki olgularda kullanmak şeklinde bir yol izlenmelidir. Dolu ama kullanılmayan enjektörler 

kaydedilip yeniden kullanılırsa ilaç atıkları ve enjektör maliyeti azaltılmış olur. 
 Cerrahi veya anestezi atıkları azaltmak mümkün olmadığında, geri dönüşüm önemli bir 

mekanizmadır. Ameliyathanelere ve diğer perioperatif alanlarda düzenli çöp bidonları bulunan yerlere 

geri dönüşüm kutuları yerleştirilebilir.  
 Malzeme Alımında Doğru Seçimler Yapılması 
 Malzeme seçiminde; maliyet, hasta güvenliği ve malzemenin çöp olarak uzaklaştırılmasındaki 

kolaylık göz önüne alınmalıdır. 
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 Tek kullanımlık malzemelerin üretimi ve imha edilmesi sırasında enerji tüketimi fazladır, kirliliğe 

ve gereksiz depolamaya neden olmaktadırlar. Ayrıca tek kullanımlık aletlerin kalitesi daha düşük 

olabilmekte ve yavaş yavaş birikerek toksinler oluşturan çöp yığınlarına dönüşmektedirler. Diğer 

yandan, tek kullanımlık malzemeler iş gücü ve kalite kontrol sistemini içeren temizliğin getirdiği mali 

yükü ortadan kaldırmaktadır.  
 Herhangi bir tıbbi cihazın, tekrarlanan, aynı veya farklı hastada çoklu kullanımı, aletlerin yeniden 

işleme sürecinden geçmesinden sonra mümkün olabilir. Yeniden kullanım sürecinin, temizlik için 

parçalarına ayırma, dezenfekte etme, kontrol etme, tekrar etiketleme, sterilizasyon, test etme ve izleme 

gibi adımları geçirmesi gerekir. Ayrıca tekrar kullanılabilen malzemelerin temizlenmesi için kullanılan 

dezenfektan solüsyonlar da toksik olabilmektedir. Sterilizasyon için etilen oksit kullanılmaktadır ki bu 

kimyasal daha toksik olmasına rağmen invaziv cerrahi malzemenin uygun şekilde sterilize edilmesini 

sağlamaktadır. 
 PVC birçok tıbbi cihazda, üründe, paketleme materyallerinin yapısında bulunur. PVC nin üretimde 

kullanılan Dioctylphthalat (DOP) ve yakılması sırasında açığa çıkan dioksin, civa tehlikeli kimyasal 

bileşiklerdir. Bu kimyasal madde insan sağlığı üzerinde toksik etki yapar, kullanılmamalıdır. 
Gluteraldehit, genel dezenfektanlar ve sterilizasyonda kullanılan sıvılarda bulunur. Solunum 

yollarını ve cildi tahriş eder. Bu nedenle gluteraldehit yerine orto-fitalaldehit tercih edilmelidir. 
Ameliyat salonlarının temizliğinde kullanılan paspaslar fazla miktarda kimyasal madde ve yoğun iş 

gücü gerektirmektedir. Mikrofiber paspaslar ise hafif ve ergonomik ve temizleme solüsyonunun 
kirlenmesini önledikleri için tercih edilmelidir. 
 
ATIK YÖNETİMİ 
 Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara 

depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri 

işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Atıkların bertaraf edilmesi, tekrar kullanılır hale getirilmesi ya 

da etkisiz/zararsız hale getirilmesi oldukça maliyetli süreçlerdir. Atık azaltma stratejileri hasta 

bakımından ödün vermeden maliyeti ve çevresel etkiyi azaltabilir. 
 
 AMELİYATHANEDE ATIK YÖNETİMİ  
 Ameliyathanelerde güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamlarının oluşturulması, hizmet alan ve 

hizmet sunanların güvenliğinin sağlanması için her tür tehlike ve olası risklerin gözden geçirilmesi, 

önem derecelerine göre önceliklerin belirlenip bertaraf etmek üzere risklere yönelik strateji ve planların 

geliştirilmesi, uygulanması ve düzenli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir.  
Ameliyathanede atık yönetimi; 

a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla, 
b) Atıkların ayrıştırılması, toplanması, taşınması ve geçici biriktirilmesi ile bir kaza anında alınacak 

tedbirleri içeren ameliyathane içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla,  
c) Tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarını birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak toplamakla, 
d) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık biriktirme alanı veya konteyner bulundurmakla, 
e) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin ve diğer çalışanların periyodik olarak eğitimini 

sağlamakla, 
f) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini ve taşımada kullanılacak ekipmanı 

sağlamakla, toplama ekipmanının temizliğini ve dezenfeksiyonunu, geçici biriktirme alanlarının 

temizliği ve dezenfeksiyonu sağlamakla, 
g) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almakla sağlanabilir.  
Atık yönetiminin başarısı tüm sağlık personelinin, kurum çalışanlarının, atıkların taşınması ve yok 

edilmesi işiyle görevli personelin işbirliğine bağlıdır. 
 
 AMELİYATHANEDE ATIK YÖNETİM ADIMLARI 
Uygulanabilir ve verimli bir Atık Yönetimi için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir.  

1. Yetkili / Sorumlu Belirlenmesi  
 Ameliyathanede atığa ait işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için ilk adım olarak bu 

konuda bir sorumlu belirlenmeli ve bu kişi tarafından yeterli sayıda personelden oluşan bir ekip 

oluşturulmalıdır. Sorumlu tarafından atık toplamakla görevli personeller ve diğer görev paylaşımları da 

yapılmalıdır.  
2. Atığın Tanımlanması  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

379 
 

 Ameliyathanede ortaya çıkan tüm atıklar ilk önce tanımlanmalı ve kaynakları belirlenmelidir. 

Bunların oluşum sıklığı ve miktarları tespit edilmelidir. Bu atıkların mevzuata uygun bir şekilde, nasıl 

toplanması, taşınması, geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususlar 

belirlenmelidir. 
3. Kaynağında Ayrı Toplama  

 Ameliyathanelerde tıbbi atık kaçınılmaz olduğu için atıkları sınıflandırma ve ayırma yararlı olabilir. 

Tıbbi atıklar sadece farklı kaplarla atık ayırma yoluyla bile %30'dan fazla oranda azaltılabilir. 

Ameliyathane salonunda cerrahi hazırlık aşamasında hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atmadan 

tüm atıkların ayrı toplanması için bu atıkların oluştuğu salonlara yeterli büyüklükte ve sayıda atığın 

türüne ve niteliğine uygun daha kolay kullanılabilen tekerlekli şeffaf kapalı toplama kapları/plastik 

torbalar konmalıdır. Her bir kabın üzerine, içerisine atılacak atığın türünü belirten bilgi ve uyarı 

etiketleri yazılmalıdır. Eğer mümkünse farklı atıklar için farklı renklerde kaplar da kullanılabilir.  
 Ameliyathane salonlarında atıkların ayırımında tek kullanımlık farklı renklerde atık ayırma 

torbalarının kullanılması, çift torbalı toplama sistemlerinin kullanılması, enfekte olmayan ve biyolojik 

kökenli atıkların farklı kutulara konması, radyoaktif ve kesici atıklar için önceden işaretlenmiş tek 

kullanımlık konteynerların kullanılması önerilmektedir. Bu şekilde bir uygulama atıkların kaynağında 

ayrı toplanmasındaki başarıyı yükseltecektir. 
 Kesici delici özellikteki atıklar infeksiyöz karakter taşıyıp taşımamalarına bakılmaksızın taşıma ve 

toplama esnasında yırtılmaya delinmeye sebep olabileceğinden dışarıdan gelen darbelere dayanıklı 

kutularda toplanılmalıdır. Delinmeye ve sızdırmaya dirençli, renkli, numaralandırılıp kodlanmış 

taşıyıcılar içinde biriktirilmelidir.  
 Kontamine çamaşırlar özel ve işaretli torbalarda taşınmalı, bunların üzeri tehlikeli olduğuna dair 

etiketlenmelidir.  
 Atıkların hasta kapatılana kadar ameliyat salonunda kalması gerekmektedir.  

4. Geçici Atık Depolama Sahası Oluşturulması  
Her ameliyat bitiminde salonun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için atıkların salon dışına 

çıkarılması gereklidir. Atıklar konteynerlarda, gün sonunda atık depolarına götürülmek üzere 

bekletilebilir. Ameliyathanede farklı kaplarla ayrı olarak toplanan atıkların ameliyathane içerisinde 

güvenli ve mevzuata uygun şekilde geçici depolanması için bir “Geçici atık biriktirme alanı” 

oluşturulmalıdır. Tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları ve evsel atıklar için farklı depolama konteyneri 

bulundurulmalıdır.  
Geçici Atık Biriktirme Alanı Özellikleri 
Tehlikeli atıkların geçici biriktirileceği alan; ameliyathane içerisinde, sızdırmaz beton zeminli, üzeri 

kapalı, dökülme ve sızıntılara karşı önlem alınmış, farklı atıkların farklı konteyner içerisinde 

depolanacağı bir alan olmalıdır. Bu alandaki konteynerların üzerinde tehlikeli atık ibaresi, atığın ismi, 

kodu, depolama tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır. Konteynerların hasar görmesi durumunda atıklar aynı 

özellikleri taşıyan başka bir konteynera aktarılmalı, devamlı kapalı kalması sağlanmalıdır. Geçici 

depolama için yetkisiz kişilerin erişimini engelleyecek güvenlikli bir alan seçilmeli ve ameliyathane 

giriş ve çıkışı gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile depolama, hazırlanma ve yıkanma 

yerlerinin yakınlarında bulunmamalıdır. Biriktirme alanında atıklar kimyasal reaksiyona girmeyecek 

şekilde yerleştirilmelidir. Uyumsuz kimyasallar asla karıştırılmamalıdır. Bu alanda yangın güvenliği 

önlemleri alınmalı, kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi kurulmalı, kimyasal 

madde dökülme ve sızmalarına karsı gerekli engelleyici malzeme ve uygun kişisel koruyucu donanım 

ve ilkyardım malzeme kiti bulundurulmalı ve personele ilk yardım eğitimi verilmelidir. 
5. Tehlikeli Atıkların Taşınması  

 Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal orta 

yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat 

kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve 
her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan 

kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.  
Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir 

torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar 

hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle 

sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz,                                 boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz. 
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Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile 

toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli 

plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir. 
 Atıkların taşınması bu iş için eğitilmiş görevli kişi tarafından yapılmalı ve taşınan atığın özelliğine 

uygun tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve 

dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar. Atık torbaları asla 

elde taşınmazlar. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz. Görevlinin 
taşıma sırasında etrafa zarar vermeme ve kendisinin de korunması zorunluluğu vardır. Atıklar taşıma 

arabaları yardımı ile maske, gözlük, plastik eldiven, plastik çizme ve tehlikeli atık taşıma kıyafeti 

giyilerek, HBV'ye karşı aşılanmış eğitimli tehlikeli atık taşıma personeli tarafından geçici depolama 

alanına/ koyteynerlara taşınmalıdır. 
Atık yönetiminin başarısı tüm sağlık personelinin, kurum çalışanlarının, atıkların taşınması ve yok 

edilmesi işiyle görevli personelin işbirliğine bağlıdır. 
 
6. Personel Eğitimi  

  Ameliyathane çalışanlarının kimyasal maddelerin, dokuların, tehlikeli maddelerin, bulaşıcı atıkların 

özenle ayrıştırılması ve atık yönetmeliklerinin hazırlanması, geri dönüşüm uygulamaları, kaynakların 

doğru kullanılması ve korunması, tek kullanımlık malzeme/cihazların yeniden kullanımı için çalışmalar 

yapılması gibi sorumlulukları vardır. 
 Gerek atık yönetiminden sorumlu ekibe, gerekse tüm personele atık yönetimi konusunda 

eğitim/bilgi verilmeli, herkesin üzerine düşen görevler bildirilmeli ve atıkların ayrı toplanması 

konusunda herkesin hassasiyet göstermesi hatırlatılmalıdır. 
 

SONUÇ 
 Hastanelerin çevreye zararlı etkilerini azaltmak için öncelikle ameliyathanelerden başlanmalıdır. En 

çok malzeme kullanan ve fazla miktarda atık üreten birimler olarak ameliyathanelerin çevresel zararı 

büyüktür. Hastaneler tarafından üretilen toplam atığın yaklaşık % 20-30’u ameliyathanelerden 

gelmektedir.  
Sağlıklı Ameliyathane Atık Azaltma Mücadelesi ile işe başlanmalı ve başlangıç verileri ve 

malzemelerin ve atıkların sürekli izleminin yapılması sağlanmalıdır. 
Başlangıçta, organizasyon için atık verilerinin toplanması zor bir görev gibi görünse de bu bilgileri 

kullanarak ameliyathanede atık azaltma programı yönetmek önemli olacaktır. Düzenli verilere erişmek 

ve güncellemek için izin verecek bir mekanizma kullanmak gerekir. Kapsamlı bir atık toplama 

verimlilik elde etmeye yardımcı olacaktır.  
Güvenli bir atık yönetimi için bireysel çabalar gerekli fakat yeterli olmayacaktır. Mutlaka kurumsal 

destek alınması ve bir bütçe ayrılması şarttır. Büyük miktar atık üreten bir birim olduğu için 

ameliyathanelerde sistematik planlanma yapılarak üretilen atıklara dair sürekli olarak veriler toplanıp 

atık programları izlenmeli ve çeşitli atık azaltılması faaliyetlerinin sonuçlarını göstermek için 

performans izlemeyi kullanılmalıdır. Toplanan veriler organizasyonun açıklarının nerelerden 

kaynaklandığının analizinin yapılmasını sağlayacaktır ve kuruluşun atık azaltma yolculuğunda bir 

sonraki adıma yardımcı olabilir. 
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ÖZET 

 Keçi, çiftlik hayvanları içinde yediği yemi en iyi ürüne çeviren hayvanlardan biridir. Dolayısıyla verim 

yeteneği bakımından bu üstün özellikleri, kıt koşullara dayanıklı olmaları, uyum kabiliyetlerinin genel olarak diğer 

türlere göre yüksek olması nedeniyle, özellikle dünyamızda meydana gelen nüfus artışı, küresel ısınma ve kirlenme 

sonucu ekolojik ve sosyo-ekonomik şartlar başta olmak üzere meydana gelen değişimler, keçi türüne talebi 

artırmıştır. Türkiye’de, özellikle Ege Bölgesi’nde keçi yetiştiriciliğinde, entansif ve yarı-entansif yetiştiriciliğe 

doğru bir eğilimin olduğu görülmektedir. Bunun sonucu olarak kırmızı ette kalitede, özellikle de yağ kalitesi 

bakımından insan sağlığını da etkileyebilen farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu ayrımın besleme rejimi ile ilişkisi 

olduğu kadar, genetik yönü de bulunabilir. Nutrigenomik çalışmalar ile besin-gen ilişkisini gen ekspresyonu 

düzeyinde göstermek amaçlamaktadır.  Bu çalışmada keçinin çevre, genetik, beslenme ve ürünlerinin insan sağlığı 

üzerine etkileri derlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Keçi, Çevre, Genetik, Beslenme, Sağlık 

Goat-Environment-Genetic-Feeding-Human Health 
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ABSTRACT 

The goat is one of the animals that turn their diets to the best product. Therefore, these superior traits in 

terms of yield ability are due to the fact that they are resistant to scarce conditions and that their adaptability is 

generally higher than other species, especially due to population growth in our world, global warming and 

ecological and socio-economic conditions resulting from pollution, the demand has increased. Turkey, especially 

in the Aegean region in goat breeding, there is a trend to intensive and semi-intensive farming. As a result, 

differences in quality of meat, especially in terms of fat quality, can also affect human health. This distinction can 

be related to the feeding regime as well as the genetic aspect. Nutrigenomic studies aim to show the nutrient-gene 

relationship at the gene expression level. In this study, environmental, genetic, nutritional and product effects of 

the goat on human health were compiled. 

Keywords: Goat, Environment, Genetic, Feeding, Health 

 

 

Giriş 

 Ülkemizde et, süt gibi ürünleri ile hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında keçi yetiştiriciliği büyük 

bir paya sahiptir. Türkiye’nin egemen keçi ırkı olan Kıl keçilerinin, daha çok orman içi ve köylerinde, et, süt gibi 

ürünleri ile hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yeri vardır (Ataç vd. 2018). Keçilerin 

yetiştirme sistemine göre ürünlerinde, insan sağlığını etkileyebilen kimi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu ayrımın 

besleme rejimi ile ilişkisi olduğu kadar, genetik yönü de bulunabilir. Diğer yandan artan nüfus-besin 

gereksiniminin doğru ilişkisi ile özellikle kırmızı et konusunda iç üretim yetersiz kalmaktadır. Ege Bölgesi’nde 

son yıllarda, oğlak eti üretimini artırmak ya da yetiştiricilerin daha fazla kazanç sağlaması için entansif ya da yarı-

entansif yetiştiriciliğe doğru bir eğilimin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla hayvan beslemede alışkanlıklar 

değişmekte ve bunun sonucu olarak üretim sistemlerine göre elde edilen hayvansal ürünler içinde kırmızı ette 

kalitede, özellikle de yağ kalitesi bakımından farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yağın kalitesini belirleyen ana unsur 

ise yağ asidi kompozisyonudur (Ekiz vd. 2014). Bununla birlikte, insanların beslenmesinde tüketilen hayvansal 

gıdaların kalitesiyle sağlık arasında da doğrudan bir ilişki vardır. Dünya Sağlık Örgütü insanlarda ölüm sebebi 

olarak birinci sırada koroner kalp hastalıklarını göstermektedir. Doymuş yağ̆ asitlerince zengin gıdalarla 

beslenmenin kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini artırdığı, koroner kalp sağlığı üzerine, diyetteki doymuş 

yağ asitleri (DYA) olumsuz etki yaparken, aşırı doymamış̧ yağ̆ asitleri (ADYA) ve tekli doymamış̧ yağ asitlerinin 

(TDYA) olumlu etki yaptığı bildirilmektedir (Ulbricht ve Southgate, 1991; Yakan vd. 2012). Kimi araştırmalarda, 

keçi ırkları arasında et-yağ asidi dağılımı bakımından farklılıklar bulunduğu ve kimi ırkların doymamış yağ asitleri 

yönünden diğerlerine oranla daha zengin olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile Türkiye’de yetiştirilen çeşitli 

genotiplerin et kalitesi özelliklerinin ve yağ asidi kompozisyonlarının ortaya konulduğu araştırmalara gereksinim 

duyulmaktadır. Nutrigenomik çalışmalar ile besin-gen ilişkisini gen ekspresyonu düzeyinde göstermek 

amaçlamaktadır.  
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Gelişme 

 DNA’nın çift sarmal yapısının belirlendiği 1953 yılından sonra hızlanan genetik çalışmalar, 1980‘li 

yılların sonunda 18 ülkenin destek verdiği “İnsan Genom Projesi” ile ivme kazanmıştır. İnsan genomunun 

şifresinin çözülmesi, yani DNA bazılarının diziliş sırasının belirlenmesi, doğuştan var olan yeteneklerimiz ile 

bazı davranış ve hastalıklara yatkınlığımızın bilinmesini sağlamak açısından bilim dünyasında dönüm noktası 

olmuştur. 

 Nutrigenetik, genler arasındaki moleküler ilişkileri, bu genlerin belirli besin maddelerine verdikleri 

tepkiyi ve bu ilişkilerin hayvan sağlığı ve verimini nasıl etkileyeceğini inceleyen bilim dalıdır. Geliştirilen yeni 

teknoloji sayesinde besin maddelerinin genler ve genlerin bunu ifade edişleri araştırılabilmektedir. Bu çalışmalar 

sonucunda hayvan yemlerinde yapılan küçük bir değişikliğin dahi hücre sağlığından sorumlu bazı genleri harekete 

geçirebildiği görülmüştür(Öner vd., 2012).  

 Klasik besleme denemeleri gıda ve gıdalarla beslenen canlıları konu edinirken, nutrigenomik çalışmalar 

gıda bileşenlerinin canlı vücudundaki hücresel, biyokimyasal ve metabolik olaylar üzerine etkisinin nasıl olduğu 

sorusuna yanıt aramaktadır.  Bu alanda yapılacak çalışmalarla hastalıkların erken teşhisi mümkün olabilecek ve 

gıdaların olumsuz etkileri tüketilmeden önce engellenmiş̧ olacaktır.  

Nutrigenomik araştırmalar ile birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin,  çoklu doymamış yağ asitlerinin 

(PUFA) insanda hücre döngüsü, İNOS enzimi ve bazı genlerin fonksiyonu üzerine etkisinin bulunması ile kanser 

oluşumu üzerine etkisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Benzer şekilde, memeli epitel hücreleri ve süt lökositleri 

gibi dokularda, mRNA’ların translasyonu sonucu oluşan süt proteinlerinin ve bu proteinlere ait bilgilerin 

tanımlanması ile ince bağırsakta sütün sindiriminde ortaya çıkan alerjik vakaların önüne geçilmesi beklenmektedir 

(Kussman vd., 2006; Gündoğdu ve Karahan, 2008).  

 Lillehoj vd. (2011) cinnamaldehyde, carvacrol ve capsicum oleoresinin (phytonutrient) karma yeme 

ilavesinin, etlik piliçlerde antijen, humoral bağışıklık ve inflamatuar hastalıklarla ilgili 18 gen üzerine etkisini 

incelemiştir. Mikroarray analiz sonucuna göre, bu üç biyoaktif bileşen kombinasyonunun, bağışıklık sisteminde 

ve hücre metabolizmasında transkripsiyonel değişimlere yol açtığı ve koksidiyoza karşı vücut direncini arttırdığını 

bildirmişlerdir. Nutrigenomik çalışmaların artmasıyla, besin-gen ilişkisinin aydınlatılması ve çiftlik hayvanları 

organizması üzerinde besin kaynaklı çeşitli metabolik, biyokimyasal olayların saptanması, dolayısıyla daha 

sağlıklı ve ekonomik besleme ile daha karlı üretimin yapılması amaçlanmaktadır.  

 Besin öğelerinin vücut için bir enerji kaynağı (karbonhidrat, yağ vb.), yapıtaşı (protein) olduğu ya da 

kimyasal reaksiyonlarda rol aldığı (vitamin gibi) bilinmektedir. Nutrigenomik çalışmalar ile genomların besin 

öğelerine verdikleri yanıt, gen ekspresyonu ile incelenir (Gevrekçi vd., 2016; Savaş, 2018). Nutrigenomik, alınan 

besinlerin canlının genetik yapısına bağlı olarak etki mekanizmalarını araştırmaktadır (Nugen, 2018). Bununla 

birlikte artık, besin öğelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak gen ekspresyonu ve proteinleri etkileyerek 

metabolizmayı ve sağlığı değiştirebildiği belirlenmiştir (Kaput ve Rodriguez, 2004; Berná vd., 2014; İpçak vd., 

2017; Savaş, 2018). DNA Mikroarray teknolojisi yoluyla belirli genler ve ekspresyonları üzerine spesifik besin 

maddelerinin etkisi belirlenebilmektedir. Çiftlik hayvanlarında ve dolayısıyla keçilerde nutrigenomik görece yeni 
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bir araştırma sahasıdır ve rasyondaki enerji, yağ asitleri, aminoasitler ve ilave maddelerin moleküler düzeyde 

etkilerini incelemektedir. Aminoasitlerin nutrigenomik etkisine bakıldığında süt protein sentezi üzerine etkili 

olduğu belirlenmiştir. Bugüne kadar yapılan nutrigenomik araştırmalara bakıldığında keçilerde oldukça kısıtlı 

olduğu görülmektedir.  

 Artan dünya nüfusu ve değişen tüketici farkındalığı beraberinde daha fazla sağlıklı süt ve et gereksinimini 

ortaya çıkarmıştır. Et ve sütteki doymuş yağ asidi düzeyleri ile ilgili eleştiriler artmaktadır. Keçi sütü yapısı 

nedeniyle tüketimi giderek yaygınlaşan ve tercih edilen bir gıdaya dönüşmüştür. Günümüzde, hayvan beslemenin 

optimize edilmesi, et, süt kalitesi gibi verim parametrelerinin tüketici isteklerine uyumlu olarak geliştirilmesi, süt 

sentezi ve süt yağı metabolizmasının regülasyonunun anlaşılması, üreme özellikleri ile besin maddelerinin 

ilişkisinin incelenmesi alanlarında nutrigenomik araştırmalar sürdürülmektedir. Keçilerde de etin ve sütün yağ 

asitleri düzeyinin ne düzeyde genetik ya da çevresel kaynaklı olduğunun belirlenmesi ve buna uygun olarak 

hayvanların beslenmesi gelecekte tüketici isteklerine yönelik üretim yapılmasına katkı sağlayacaktır. 

Nutrigenomik çalışmalar, keçilerde ıslah çalışmalarında aday genlerin tespiti ve gen ekspresyonu yanıtının 

anlaşılmasında önemli olabilecektir. 

Sonuç 

 Keçi, insan sağlığı bakımından en kaliteli ürün yelpazesine sahip bir çiftlik hayvanıdır. Ürünlerinin 

sağlıklı olmasında, genetik yapısı dışında doğaya bağlı yetiştirilmesi ve beslenmesinin de payı oldukça büyüktür. 

Birçok çalışmada çevre ve beslenme alışkanlıklarının genetik yapı üzerine önemli etkileri olduğu gösterilmektedir. 

Dolayısıyla insan sağlığı bakımından da genetik yapıya uygun bir yaşam tarzı edinmek ve sağlıklı beslenmek, çok 

sayıda problemin ortaya çıkmasını engelleyen etkili bir koruma olacaktır (Nugen, 2018). 

 Nutrigenomik çalışmalarla gıda bileşenlerinin canlı vücudundaki hücresel, biyokimyasal ve metabolik 

olaylar üzerine etkisi araştırıldığından, besin-gen ilişkisinin aydınlatılması sonucunda, daha sağlıklı ve ekonomik 

besleme ile daha karlı keçi yetiştiriciliğinin yapılması mümkün olacaktır.  

 Gelecekte, hayvan sağlığını iyileştirmeye, beslenme aksaklıklarının azaltılmasına, performansın 

iyileştirilmesine katkı sağlayacak gen ekspresyonu veri setlerinin yem formülasyon sistemlerine dahil ederek 

genotipe uygun besleme programlarının geliştirilmesi amacıyla daha fazla projelerin yapılması önerilmektedir. 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the spatial distribution and pollution level of pesticide chemicals within 
Ergene River which is one of the most polluted rivers in Turkey. More than 100 pesticide and chemicals used in 
pesticides were scanned in samples obtained from 75 sampling locations for four seasons. 

Total of 56 (summer), 57 (fall), 29 (winter) and 42 (spring) pesticides were detected at least one sampling location. 
The most commonly detected pesticides were Carbendazim, Diuron, Piperonylbutoxide, and Acetamiprid in all 
four seasons. Cadusafos was detected in almost all sampling locations in spring, but not detected at all in other 
three seasons. 

Measurements were compared with maximum allowable environmental quality standard (max-EQS) and annual 
average environmental quality standard (ave-EQS). Summer measurements has the highest number of exceedances 
(35) followed by fall (13), winter (4) and spring (2). Aclonifen had the most exceedances in total. Diuron and As 
were other two pollutants with exceedances in three seasons. 

Exceedances of ave-EQS were observed for averaged concentrations of 4-Chloroaniline, Chlorsulfuron were 
observed for all sampling locations. Diuron, Quinalphos, Oxadiazon, and Pyriproxyfen were the other pesticides 
with more than 5 exceedances. 

To assess the overall pesticide pollution, an overall pesticide index was calculated for every sampling location 
using a normalized value (measurement/max-EQS) for each pesticide and then by summing them up. Summer 
season has the highest index values. 

Cluster Analysis was also performed according to pesticides and sampling locations using Ward linkage method 
and results indicated specific pesticide groups in specific regions in the Ergene River. 

In summary, the spatial distribution indicating tributaries with high pesticide concentration and seasonal changes 
in pesticide concentration in Ergene River was determined in this study. Some of the pesticides scanned in this 
study, which are used in significant amounts, do not have EQSs (ex. Imazamox) and some of the given EQSs are 
lower than the limit of quantification (ex. Cadusafos) which is not realistic.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin en kirli nehirlerinden biri olan Ergene Nehri’nde pestisitlerin mekansal 

dağılımını ve kirlilik düzeyini araştırmaktır. 75 örnekleme noktasından dört mevsimde alınan örneklerde 100'den 

fazla pestisit ve pestisitlerde kullanılan kimyasal maddeler taranmıştır. 

Toplam 56 (yaz), 57 (sonbahar), 29 (kış) ve 42 (ilkbahar) pestisit en az bir örnekleme noktasında tespit edilmştir. 

En yaygın olarak tespit edilen pestisitler, dört mevsim boyunca Carbendazim, Diuron, Piperonylbutoxide ve 

Acetamiprid’dir. İlkbaharda Cadusafos neredeyse tüm örnekleme yerlerinde tespit edilmiş, ancak diğer üç 

mevsimde hiç tespit edilmemiştir. 

Ölçümler, izin verilen maksimum çevre kalitesi standardı (maks-ÇKS) ve yıllık ortalama çevresel kalite standardı 

(YO-ÇKS) ile karşılaştırılmıştır. Standartların en fazla aşıldığı mevsim yaz mevsimidir (35), ve ardından sonbahar 

(13), kış (4) ve ilkbahar (2) mevsimleri gelmektedir. Aclonifen toplamda en fazla sınırı aşan pestisittir. Diuron ve 

As, üç mevsimde sınırı aşan diğer iki kirleticidir. 

Ortalama 4-Kloroanilin ve Klorsülfuron konsantrasyonları için tüm örnekleme noktalarında YO-ÇKS aşımları 

gözlenmiştir. Diuron, Quinalphos, Oxadiazon ve Pyriproxyfen beşten fazla aşımı olan diğer pestisitlerdir. 

Genel pestisit kirliliğini değerlendirmek için, her bir pestisit için normalize edilmiş bir değer (ölçüm/maks-ÇKS) 
hesaplanıp sonrasında bu değerler toplanarak her örnekleme noktası için genel bir pestisit endeksi hesaplanmıştır. 

Yaz sezonu en yüksek endeks değerlerine sahiptir. 

Ayrıca, Ward bağlantı yöntemi kullanılarak pestisitlere ve örnekleme noktalarına göre kümeleme analizi 

gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar Ergene Nehri'nde belirli bölgelerde belirli pestisit gruplarını göstermiştir. 

Özetle, bu çalışmada Ergene Nehri kollarındaki yüksek pestisit konsantrasyonu gösteren mekansal dağılım ve 

pestisit konsantrasyonlarındaki mevsimsel değişiklikler belirlenmiştir. Bu çalışmada taranan pestisitlerin bazıları, 

ki önemli miktarlarda kullanılmaktadırlar, ÇKS değerlerine (örn. Imazamox) sahip değildir ve verilen ÇKS 
değerlerinin bazıları, gerçekçi olamayacak şekilde, ölçüm sınır değerlerinden (örn. Cadusafos) düşüktür. 
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Introduction 

Pesticides are chemical substance or mixture of substances used to prevent and destroy pests, including insects, 

rodents, fungi and weeds (EPA). Pesticides are commonly used in agriculture to kill pests, and their usage is 

increasing (Altikat, Ekmekyapar Torun, Turan, & Bingül, 2009). Pesticides, being toxic, mutagenic, or 

carcinogenic, are also persistent in the environment. This increases the potential risk to human health and other 

living organisms. The long-term usage of pesticides has negative impact on the environment and the ecosystem. 

The importance of pesticide was first understood by the presence of organic chlorinated pesticide residues in 

human body. Thus, their usage has been limited and some pesticides have been banned. 

There are various studies investigating the occurrence of pesticides in the drinking waters of  Afyonkarahisar 

(Bulut, Erdoğmuş, Konuk, & Cemek, 2010), the Dilek National Park, Kuşadası (Turgut, Atatanir, & Cutright, 

2010), Manyas Lake (Erkmen, Yerli, Erk’akan, & Kolankaya, 2012), Uluabat Lake (Barlas, Cok, & Akbulut, 

2006), and Ergene River (Özcan, 2018) and soil samples in Ergene Watershed (Sefiloğlu, 2018) within Turkey. 

Ergene Watershed located in Thrace Region, and the region is known to have numerous environmental problems. 

According to water quality monitoring program of Ergene Watershed (2013-2016), the river was classified as 

Class IV according to Surface Water Quality Regulation with parameters such as dissolved oxygen, ammonium 

nitrogen, nitrite nitrogen, total phosphorus, total kjeldahl nitrogen, biochemical oxygen demand, chemical oxygen 

demand, lead, free chlorine and sulfur. The most contaminated region was identified as Çorlu Stream in Tekirdağ 

Province (Ministry of Environment and Urbanization, 2017). 

Turkey put the European Union (EU) Water Framework Directive under the "EU Water Quality Sector" into rule 
to improve the quality of the waters. This directive aims to achieve “good” water up to 2015 or until 2027 at the 

latest due to justification. “Good” status includes both ecological and chemical quality criteria  (Ministry of 
Environment and Urbanization, 2016a). 
In addition to conventional pollution parameters which are in effect, Environmental Quality Standards (EQSs) for 
specific and priority pollutants were also determined by “Surface Water Quality Regulation” which complies with 
the EU Water Framework Directive (Ministry of Environment and Urbanization, 2016b). These specific and 
priority pollutants in surface waters include metals, and micropollutants in which pesticides, herbicides, fungicides 
are listed (Ministry of Environment and Urbanization, 2016b).  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/comply%20with%20the%20regulations
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/comply%20with%20the%20regulations
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Material and Methods 

In this study, the pesticide pollution level was determined using 75 sampling locations in Ergene River with four 

season sampling campaign. The agricultural areas, activities, and pesticide concentration levels were determined 

for Ergene Watershed. 

Agriculture (Land use in the watershed) 

Agricultural areas cover approximately 70% of the Ergene Watershed, which is surrounded by Işıklı and Koru 

Mountains from the South and Yıldız Mountains from the North. There are various dry and irrigated agricultural 

activities in the watershed. The dry agricultural areas are concentrated in the western and central parts, and the 

irrigated agricultural lands are located on the alluvial lands along the Ergene River and its tributaries due to the 

utilization of natural water resources (Figure 1).  

 

Figure 1. Surface water irrigated (SWI) and ground water irrigated (GWI) agricultural areas, 

industrial and urban areas and sampling locations in Ergene Watershed. 
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There is significant agricultural activity in the region because of the fertile soil. Sunflower, rice, sugar beet, and 

wheat are the most common crops. Barley, watermelon, and onion are the major agricultural products. In addition, 

forage crops such as oats, corn, vetch, clover and other vegetables, especially tomatoes, are also produced to meet 

the local demand (Ministry of Environment and Urbanization, 2017). 

Pesticide use 

Among the pesticides that were used more than one ton within three provinces in 2016 indicated Prochloraz, 

Imazamox and Epoxiconazole as the most commonly used pesticides with twice the amount of Pinoxaden, the 

fourth most commonly used pesticide (Table 1). When the doses are compared, highest doses (g/da) were applied 

for Pendimethalin, Molinate, Malathion and Terbuthylazine. 

Table 1. Pesticides in terms of active ingredient (kg) sold in Edirne, Kırklareli and Tekirdağ for 

2016 (Provincial Directorate of Food, 2016). 

Pesticide Name 
Active Ingredient 

Amount sold (kg active ingredient) Dose (g active 
ingredient/da) 

EQS (μg/l) 
Edirne Kırklareli Tekirdağ Total max ave 

Prochloraz 70220 200 68115 138535 100-200 11.00 13.00 
Imazamox 18077 71705 43277 133059 125     
Epoxiconazole 39516 17200 64407 121123 100 0.80 0.80 
Pinoxaden 10668 10100 47162 67930 100     
Pyraclostrobin 37953 11000 17726 66679 60 0.08 0.08 
Tebuconazole 15054 23744 27824 66623 150 23.00 121.00 
Propiconazole 3098 90 62214 65402  200-100-40 0.70 50.00 
Azoxystrobin 8817 16417 37271 62505 75 0.20 6.00 
Pendimethalin 5483  44516 49999 500 0.50 8.00 
Prothioconazole 6505 10091 32219 48815  50-100     
Oxadiazon 28471  1173 29644 150 0.30 9.00 
Difenoconazole 4007 11395 10380 25782  100 0.20 5.50 
Imidacloprid 20466 216 2055 22737 20 0.14 1.40 
Cypermethrin 12271 599 4338 17209 30 0.00 0.00 
Boscalid 13986  454 14439 120 19.00 113.00 
Molinate 11737 500 1030 13267 500 136.00 460.00 
Carbendazim 3684 110 7982 11776 75 2.70 77.00 
Aclonifen 3010   6075 9085 200 0.12 0.12 
Myclobutanil 6710  337 7047  125 9.60 9.60 
Quinoxyfen 6710  337 7047  125 0.15 2.70 
Chlorsulfuron 3485 2354 1181 7020 7.5 0.02 0.60 
Penconazole 6473 54 109 6636 50 1.20 1.90 
Acetamiprid 1421 32 4511 5963 30 42.00 42.00 
Terbuthylazine 1280  2755 4035  400 0.20 3.50 
Flutriafol 1  1812 1813 100 25.00 79.00 
Triasulfuron 422  1137 1559  12.5 0.01 0.12 
Dimethoate 220  1309 1529 150 15.00 15.00 
Malathion 5 1271 104 1380 400 42.00 42.00 

Sampling locations 
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75 sampling locations were selected based on intensity, type and spatial distribution of the pollution sources in the 

sub-watersheds (Figure 1). 21 were apportioned to understand the pollution distribution on the main river. Two 

were selected to understand the background pollution level where minimal anthropogenic activities occur. 25 were 

set on the river entry locations of the major tributaries with probable high flow rate or pollution load. Fourteen 

were selected for industrial pollution and two were selected (51 and 74) solely for agricultural pollution where 

minimal anthropogenic activities occur. Four seasonal sampling were done between August 2017-May 2018, and 

measurements of conventional pollutants, metals and micropollutants were performed.  

Measurements 

The samples were scanned for 102 pesticides and chemicals used in the manufacture of pesticides for four seasons. 

Pollutants measurements were performed using LC-MS/MS and detailed information on measurements can be 

found elsewhere (Eken, Sefiloğlu, Balcıoğlu, & Tezel, 2017). 

Considering the large number of pesticides scanned, an index was calculated to help to assess the overall relative 

pesticide level for the sampling locations. The measurements were compared with max-EQS values for every 

species using measurements above the LOD, and given a normalized value (measurement/max-EQS). All these 

normalized values were summed up for all pesticides to obtain an index for every sampling location. 

When the LOD values were compared with max-EQS values, the following chemicals have lower max-EQS than 

LOD: Azinphos-methyl, Bifenox, Cadusafos, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Dichlorvos, Fenarimol, 

Hexachlorobenzene, Methamidophos, and Pentachlorobenzene. It is not possible to accurately determine whether 

these chemicals have exceedances or not. Because of this reason, these chemical measurements were not compared 

with EQS values and not included in pesticide index calculations. 

There are also several chemicals scanned that do not have ave-EQS and max-EQS values: 2,4-Dinitrophenol, 3-

Chloroaniline, 4,4'-Dichlorobenzophenone, Imazamox, Pinoxaden, Prothioconazole, Triazophos, Trifluralin (only 

ave-EQS given). Within these chemicals, Imazamox and Pinoxaden are the largest used pesticides within the Ergene 

Watershed (Table 1).  

 

The individual seasonal measurements for every sampling location were compared with max-EQS. In addition, 

average concentrations were calculated for every pesticide from four season measurements in order to compare 

with ave-EQS. The measurements below LOD were taken as ½ LOD in averaging according to European 

Commission Technical Documentation (European Commission, 2009). 

 
Results and Discussion 

56 pesticide chemicals were detected at least one sampling location in summer, 57 in fall, 29 in winter and 42 in 

spring season. A total of 71 chemicals were detected at least one sampling location in any one of the seasons. The 

most widely observed/detected pesticides were summarized in Table 2. 
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The pesticides were mostly detected in summer, and lastly detected in winter season. Carbendazim, Diuron, 

Piperonylbutoxide, and Acetamiprid were detected in all seasons at various sampling locations. However, there 

were changes in different seasons for some other pesticides. Prochloraz was not detected at all in fall, and 

Cadusafos was only detected in spring but at almost all sampling locations (73). 

Seasonal measurements for all sampling locations were compared with maximum allowable environmental quality 

standard (max-EQS). Four season average concentrations were compared with annual average environmental 

quality standard (ave-EQS). The exceedances for max and average EQS values along with detection frequencies 

of measured pesticides are given in Table 2. 

Summer season has the highest number of exceedances (35) and spring has the lowest (2). Aclonifen had the most 

exceedances in all seasons except spring (Table 2) which was also listed in the used pesticides in the region (Table 

1). Diuron and As were other two pollutants with measurements above max-EQS in three seasons (Table 2).  

Exceedances of annual (average of four season measurement) concentrations indicated a different set of pesticides. 

These species; 4-Chloroaniline, Chlorsulfuron had significantly lower ave-EQS values than max-EQS values.  

Other three chemicals, Propetamphos, Imidacloprid, and Fenamiphos, have very limited measurements, and ave-

EQS values are very similar to LOD values. This increases the uncertainty in estimating the exceedances. However, 

Diuron indicated exceedances both in max and ave-EQS. 

Table 2. Pesticides within Ergene Watershed with detection and exceedance frequency. 
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Pollutant Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Annual
Carbendazim 53 64 27 55 0 0 0 0 0
Diuron 49 43 28 40 3 1 1 0 35
Piperonylbutoxide 65 43 16 35 0 0 0 0 2
Acetamiprid 42 39 18 20 0 0 0 0 0
4-Chloroaniline 31 36 9 36 0 0 0 0 75
3-Chloroaniline ** 29 29 16 36
Prochloraz 41 1 23 45 0 0 0 0 0
As 26 24 13 35 1 0 1 1 0
Myclobutanil 13 20 47 0 0 0 0  0
Atrazine-desethyl 29 46 3 0 1 0 0  1
Cadusafos * 3 1 0 73
Quinalphos 28 24 1 16 0 0 0 0 15
Aclonifen 32 18 13 0 25 8 2  2
Metolachlor 19 7 1 33 0 0 0 0 0
Epoxiconazole 18 9 0 29 0 0  0 0
Terbutryn 36 11 2 6 0 0 0 0 0
Chlorpyrifos * 10 21 17 3
Molinate 13 13 6 17 0 0 0 0 0
Pendimethalin 10 4 9 24 0 0 0 0 1
Omethoate 27 8 6 2 0 0 0 0 0
Pyriproxyfen 10 28 0 0 0 0   5
Atrazine 20 12 0 2 0 0  0 0
Pirimicarb 24 8 0 1 0 0  0 0
Propiconazole 7 21 0 4 0 0  0 1
4,4'-Dichlorobenzophenone ** 12 8 7 4
Tebuconazole 2 20 0 5 0 0  0 0
Monocrotophos 20 6 0 0 0 0   0
Chlorsulfuron 0 22 2 1  3 0 0 75
Imazamox ** 12 12 1 0
Oxadiazon 9 2 2 10 0 0 0 0 9
Flutolanil 2 1 4 14 0 0 0 0 0
Cyprodinil 5 9 0 1 0 0  0 0
Thiophanate-methyl 0 7 8 0  0 0  0
Azoxystrobin 6 2 0 6 1 0  0 1
Triazophos ** 4 3 3 4
Carbofuran 1 7 0 2 0 0  0 0
Dichlorvos * 0 9 0 0
Cybutryne 0 0 0 8    0 0
Terbuthylazine 3 1 0 4 0 0  0 0
Dimethoate 1 5 0 1 0 0  0 0
Imazalil 4 3 0 0 0 0   0
Metalaxyl 5 1 0 1 0 0  0 0
Prometryn 0 2 0 5  0  0 0
Thiacloprid 1 3 0 3 0 0  0 2
Flutriafol 4 1 1 0 0 0 0  0
Pyraclostrobin 4 0 0 2 2   0 0
Chloridazon 0 3 1 1  0 0 0 0
Hexaconazole 0 0 5 0   0  0
Pyridaben 5 0 0 0 0    0
Mesotrione 0 0 0 4    0 0
Propetamphos 3 1 0 0 0 0   75
Trifluralin ** 1 0 0 3 3
Fenpropimorph 0 1 0 2  0  0 0
Imidacloprid 1 2 0 0 0 1   75
Lenacil 2 1 0 0 1 0   0
Pentachlorobenzene * 3 0 0 0
Propazine 1 1 0 1 0 0  0 0
Quinoxyfen 1 1 1 0 0 0 0  0
Chlorfenvinphos 1 0 0 1 1   1 1
Prothioconazole ** 0 2 0 0  
Spiroxamine 2 0 0 0 0    0
Buprofezin 0 1 0 0  0   0
Cypermethrin * 0 1 0 0  
Difenoconazole 0 1 0 0  0   0
Ethoprophos 1 0 0 0 0    0
Fenamiphos 1 0 0 0 0    75
Hexythiazox 0 1 0 0  0   0
Mandipropamid 0 1 0 0  0   0
Oxadixyl 1 0 0 0 0    0
Penconazole 1 0 0 0 0    0
Trifloxystrobin 1 0 0 0 0    0
* LOD < max-EQS, ** no EQS value available.

Detection Frequency Exceedance Frequency
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In addition to exceedances, their exceedance amount is also important. Normalized concentration with respect to 

max-EQS values were summed for each sampling location to obtain one pesticide index (Figure 2). Summer results 

indicate higher values through the river, the highest index was observed at sampling location 31 due to Atrazine-

desethyl (>3) and Chlorfenvinphos after GWI agricultural area. However, in various sampling locations Aclonifen 

was larger than 1 (up to >6) The highest index was observed at sampling location 66 due to Chlorsulfuron (>10) 

in fall, at 13 due to Diuron (>5) in winter. For spring, only Chlorfenvinphos at 6 and As at 31 were greater than 

one. 

 

  

  

Figure 2. Spatial distribution of the pesticide index for summer (upper left), fall (upper right), 

winter (lower left) and spring (lower right) seasons. 
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When the spatial distribution of the index for four seasons were compared, summer season has the highest values 

similar to the number of exceedances. Interestingly, the highest indexes were observed around urban and industrial 

regions. There was lower concentrations observed at the end of the river where more agricultural areas dominate 

(Figure 3). 

 

Figure 3. The spatial distribution of the pesticide index for sampling locations. 

To explain this result, the loads at sampling locations (g/hr) were calculated for selected pesticides. Because the 

total amount as load can be more representative than the concentration especially if there is significant difference 

in the flowrates at different parts of the river or at different seasons. 

The loads were calculated using the flowrates measured at the sampling locations. As an example, Carbendazim 

through the river indicated highest loads up to several hundred grams per hour in the main river (Figure 4). In 
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addition, Diuron, Piperonyl, Myclobutanyl also had high pollution loads. In fall, there were significant Dichlorvos 

load from Çorlu Stream and Prometryn load in spring from Ergene Stream. 

 

Figure 4. Pollution load of Carbendazim along the river flow for four seasons. 

Cluster Analysis was performed with Ward linkage method for pesticides and sampling locations separately for 

four seasons using R. Normalized concentrations were used to reduce the impact of magnitude of the 

concentrations and increase the impact of the relative ratios. 

Clustering results indicated two main clusters for sampling locations, and three main clusters for pesticides in 

summer. Most polluted region indicated by darker colors at the sampling locations of 18-19, 21-23, 25 and 30-31 

(Figure 5). 
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Clustering results indicated two main clusters for sampling locations, and four main clusters for pesticides in fall. 

However one cluster only includes Aclonifen indicating significant difference from other pesticides indicated 

another polluted region. Polluted regions were more dispersed than summer and indicated regions with specific 

pesticide pollution such as Myclobutanyl, Chlorpyrifos and Propiconazole in addition to Aclonifen (Figure 5). 

Clustering results indicated two main clusters for sampling locations, but for pesticides each of them separated 

from each other in winter. Winter season had lower measurements and only ten pesticides have more than 12.5% 

detection in sampling locations. Myclobutanyl and Chlorpyrifos were separated from all other pesticides due to its 

wide spatial distribution. This was similar to fall clustering results (Figure 5). 

Lastly, clustering results indicated two main clusters for sampling locations, and three main clusters for pesticides 

in spring. A larger region indicated consistent concentrations of nine pesticides. A region with sampling locations 

70-73 and 75 which is at the end of the river indicated occurance of Carbendazim and Piperonylbutoxide. 

Cadusafos showed a wide spatial distribution along the river (Figure 5). Polluted regions in fall and spring season 

showed similarities indicating sampling locations of 3-4 and 31, 33-34. 

Red regions indicate the maximum concentration within 75 sampling locations in all of the heatmaps. If all the 

pesticides included in the clustering, several pesticides with low detection frequency clustered together due to their 

spatial locations along with aligned red regions. 

Conclusions 

The spatial distribution and seasonal changes of pesticide concentrations in Ergene River was investigated at 75 

sampling locations seasonally by scanning more than 100 pesticides and chemicals used in pesticides. 

Approximately 30-55% of the pesticides scanned were detected in samples. The most commonly detected 

pesticides were Carbendazim, Diuron, Piperonylbutoxide, and Acetamiprid. 
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Figure 5. Heatmaps showing clustering results of pesticide measurements (>12.5% detection) and 

sampling locations for all seasons (letters in IDs indicate possible pollution sources). 

Measurements were compared with max-EQS and ave-EQS values. Highest number of exceedances observed in 

summer and in Aclonifen. A pesticide index was calculated to determine overall pesticide pollution and its spatial 

distribution in Ergene River. Some of the pesticides used significantly, do not have EQSs and some of the given 

EQSs are lower than the limit of quantification. This indicates EQS values should be assessed in terms of 

applicability and EQS values should be set for additional pesticides.  

Finally, Cluster Analysis was using Ward linkage method and specific pesticide occurrences in specific regions in 

Ergene River was observed.  

 
Acknowledgements 

This research is supported by TUBITAK under the grant number of 115Y064. 

 
References 

Altikat, A., Ekmekyapar Torun, F., Turan, T., & Bingül, Z. (2009). Use of Pesticides in Turkey and its Effects on 
Environment. Atatürk University Journal of the Faculty of Agriculture.  

Barlas, N., Cok, I., & Akbulut, N. (2006). The contamination levels of organochlorine pesticides in water and 
sediment samples in Uluabat Lake, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 118(1-3), 383-
391. doi:10.1007/s10661-006-1504-8 

Bulut, S., Erdoğmuş, S. F., Konuk, M., & Cemek, M. (2010). The Organochlorine Pesticide Residues in the 

Drinking Waters of Afyonkarahisar, Turkey. Ekoloji.  
Eken, Ö., Sefiloğlu, F. Ö., Balcıoğlu, I., & Tezel, U. (2017, 2-4 November 2017). A Workflow for Targeted and 

Non-targeted Quantification of Micropollutants in Surface Water. Paper presented at the 4th International 
Water Congress, Izmir-TURKEY. 

EPA, U. S. Pesticides.   Retrieved from https://www.epa.gov/pesticides 
Erkmen, B., Yerli, S. V., Erk’akan, F., & Kolankaya, D. (2012). Persistent organochlorine pesticide residues in 

water and sediment samples from Lake Manyas, Turkey. Journal of Environmental Biology.  
European Commission. (2009). Common Implementatıon Strategy For The Water Framework Directive 

(2000/60/Ec) (Technical Document No.19: Guidance On Surface Water Chemical Monitoring Under The 
Water Framework Directive). Retrieved from 1 August 2018.  

Ministry of Environment and Urbanization. (2016a). Ergene, Gediz, Kuzey Ege (Bakırçay), Küçük Menderes, 

Susurluk ve Sakarya Havzası 2015 Yılı Su Kalitesi İzleme Final Raporu. Retrieved from 1 August 2018.  
Surface Water Quality Regulation, 30.11.2012 28483 C.F.R. (2016b), 1 August 2018. 
Ministry of Environment and Urbanization. (2017). Ergene, Gediz, Kuzey Ege (Bakırçay), Küçük Menderes, 

Susurluk ve Sakarya Havzası 2016 Yılı Su Kalitesi İzleme Final Raporu. Retrieved from 1 August 2018. 
Özcan, C. (2018). Gas Chromatography-Mass Spectrometry Determination of Organochlorine Pesticides in 

Various Plant Leaves Used as Biomonitors in Environmental Pollution, Ergene River Basin, Turkey. 
Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 18, 222-232. doi:10.5578/fmbd.66788 

Provincial Directorate of Food, A. a. L. (2016). Agricultural Chemical Sales and Usage.  
Sefiloğlu, F. Ö. (2018). A Multiresidue Analytical Method for the Determination of Organic Contaminants in 

Agricultural Soil. (Master of Science), Boğaziçi University.    
Turgut, C., Atatanir, L., & Cutright, T. J. (2010). Evaluation of pesticide contamination in Dilek National Park, 

Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 170(1-4), 671-679. doi:10.1007/s10661-009-1266-
1 

 

  

https://www.epa.gov/pesticides


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

400 
 

45-)  EFFECTS OF LUPİN FLOUR ON CERTAİN QUALİTY CHARACTERİSTİCS 

OF BREAD 

 

Kübra Tuluk1, Burak Altınel1 

1, Department of Food Engineering, Faculty of Engineering, Ege University, Bornova, İzmir, Turkey 

 

Abstract 

 

Lupin flour, is ideal ingredient to improve the nutritional characteristics of bakery products and has recently gained 
international interest as a functional food; due to its high protein and dietary fiber content and mainly used as a 
substitute for wheat flour in food production. In the present work, the influence of the partial substitution of wheat 
flour with lupin flour at the levels of 10, 20, 30 % was was carried out to determine their effects on bread quality. 
Bread quality analyses comprised of volume and specific volume (SV), baking loss (BL) and moisture content 
(MC) of bread were performed.  

In this study, the highest SV values were found in control bread and the increasing substitution level of LF caused 
a significant decrease in SV of bread (P<0.05). We suggested that as lupin flour doesn’t contain gluten, increasing 
substitution of lupin flour reduced the density of gluten, weakened the structure and decreased the gas retention of 
dough thus negatively affected the bread volume and specific volume. 

Regarding the BL and MC values among bread samples, we found that the BL of the breads decreased and MC of 
the breads increased significantly as the level of lupin flour increased and as compared to the control (P<0.05); 
nevertheless, the bread containing 30% LF had the lowest BL value and the highest MC. Since LF contain more 
protein and dietary fiber, incorporation of the LF into WF increased the water absorption of the dough due to the 
level of dietary fiber in flour blend increased, particularly. Therefore, BL of the breads decreased and MC of the 
breads increased, as the level of LF increased. 

As a consequence, we can state that the presence of dietary fibre and proteins in LF negatively affected the bread 
quality characteristics such as loaf volume and specific volume. However, the substitution of LF into WF has 
increased the nutritional value and health benefits of bread. The results of this study provide an opportunity for LF 
to be used in bread making at industrial scale. 

 

Keywords: lupin flour, bread making, specific volume, flour substitute 
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46-) MODELING THE BATHROOM TRIHALOMETHANE (THM) 

CONCENTRATIONS USING TAP WATER CONCENTRATIONS 

Mesut GENİŞOĞLU1 and Sait Cemil SOFUOĞLU1 

1Dept. of Environmental Engineering, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey 

Abstract 

Inhalation of carcinogenic and toxic trihalomethanes (THM) originating from disinfected tap water could result in 

relatively high exposure doses. However indoor air concentrations of these compounds were generally not reported 

due to high cost and analytical requirements. Two-resistance theory can be applied for estimating the indoor air 

concentrations of THMs. THM formation rates increase with increasing temperature. Thus, THM growth rate 

model and two resistance theory were combined in this study for estimating the indoor air concentrations 

associated with tap water concentrations. The modeled heated tap water (40 ºC) concentrations of THM were 7% 

higher than the tap water (15 ºC). The average heated tap water concentrations were estimated as 6.82, 5.78, 4.08, 

and 0.97 µg/L for chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, and bromoform, respectively. The 

average modeled bathroom indoor air concentrations of the four compounds were 40.3 µg/m 3, 30.2 µg/m3, 18.2 

µg/m3, and 3.66 µg/m3, respectively. Modeled indoor air concentrations of THM shows that the exposure levels 

of inhalation route could be significant.  

Özet 

Dezenfekte edilmiş musluk suyundan kaynaklanan karsinojenik ve toksik trihalomethanların (THM) solunması 

nispeten yüksek maruziyet dozlarına sebep olabilmektedir. Ancak, bu bileşiklerin analizlerin zor ve pahalı olması 

sebebiyle iç havada konsantrayonları genellikle yayınlanmamıştır. İç havada THM konsantrasyonlarının tahmin 

edilmesi için çift-direnç teorisi kullanılabilmektedir. Sıcaklığın yükselmesiyle THM oluşumu artmaktadır. Bu 

sebeplerden ötürü musluk suyu konsantrasyonlarını kullanarak iç ortam hava konasntrasyonlarının belirlenmesi 

için THM oluşum hızı modeli ve çift-direnç teorisi birleştirilmiştir. Modellenen ısıtılmış musluk suyu (40 ºC) 

THM konsantrasyonları musluk suyu (15 ºC) konsantrayonlarından %7 daha yüksektir. Isıtılmış musluk suyunda 

ortalama THM konsantrasyonları kloroform, diklorobromometan, dibromoklorometan ve bromoform için sırasıyla 

6.82, 5.78, 4.08, and 0.97 µg/L olduğu tahmin edilmiştir. Bu bileşiklerin banyo iç havasında ortalama 

konsantrasyonları sırasıyla 40.3 µg/m3, 30.2 µg/m3, 18.2 ve 3.66 µg/m3 olduğu modelleme ile belirlenmiştir. 

Modellenen iç hava THM konsantrasyonları solunum yoluyla oluşacak maruziyetlerin önemli seviyelerde 

olabileceğini göstermektedir. 

 

Introduction 

Halogen-based oxidans (Cl2, NaOCl, Ca(OCl)2, ClO2, and NH2Cl) are generally used in drinking water treatment 

processes to inhibit the pathogenic activity (Kinani, Kinani, and Bouchonnet, 2016). Chlorine is one of the most 

widely used disinfectant in water treatment processes due to the low price, ease of use, and effectiveness in 
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disinfection. However, carcinogenic and toxic disinfection byproducts (DBP) are formed in disinfection processes 

due to the reaction between the disinfectant and precursors. Trihalomethanes, which are chloroform (CHCl3), 

bromodichloromethane (CHCl2Br, BDCM), dibromochloromethane (CHClBr2, DBCM) and bromoform (CHBr3), 

are dominant DBPs in drinking water. Thus, total concentration of THMs were regulated as 100 µg/L in Turkey 

(Official Gazette, 2013), and 80 µg/L in USA (USEPA, 2006). Indoor THM concentrations of swimming pools 

and bathrooms are generally high due to the volatility of THMs, and are directly proportional to water temperature 

(Harman et al., 2017). The temperature effects THM formation rates and air-water partitioning. Halogenation 

reaction rate increases with increasing  temperature resulting in higher indoor air concentrations of halogenated 

compounds (Hua and Reckhow, 2008). In addition, air-water partitioning of volatile organic compounds are 

temperature dependent (Nicholson, Maguire, and Burslll, 1984). Previous studies show that the inhalation 

exposure levels could be six times higher than those of ingestion route (Lin and Hoang, 2000). However, 

determining THMs concentrations in indoor air is more expensive and labor sensitive than water concentrations. 

Thus, THM concentrations in water phase were reported more frequently than indoor air concentrations. Modelling 

the indoor air concentrations are a good alternative for experimental methods for determining inhalation exposure 

levels. For this purpose, THM concentrations in indoor air of the bathroom are modeled using tap water 

concentrations in this study. 

Material and methods 

Sampling and THM analysis 

Sixty five tap water samples were collected and analyzed by Kavcar, Odabasi, Kitis, Inal, and Sofuoglu et al. 

(2006). Tap water samples from houses in İzmir were taken after a 3-min flushing. Ascorbic acid was spiked to 

samples for inhibition the activity of disinfectant. Sampling bottles were immediately closed and transferred to the 

laboratory in a cooler bag. Agilent 6898N gas chromatography mass spectroscopy instrument was used for the 

THM analysis. Details of the analytical methods can be found elsewhere (Kavcar, Odabasi, Kitis, Inal, and 

Sofuoglu, 2006).  

Modeling of indoor air THM concentrations 

THM concentrations in water increases with increasing temperature during showering due to the temperature 

dependence of formation reaction. THM concentrations in heated tap water were modeled using Eqs. 1 and 2 which 

were developed by Chowdhury and Champaigne (2009).  

          (1) 

where, k: THMs growth rate at T C (min-1); T: temperature of water (C). 

          (2) 
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where, Chw: THM concentration in heated water (g/L); Cw: THM concentration in tap water(g/L); khw: THM 

growth rate of heated water (min-1); kw: THM growth rate of tap water (min-1); t: shower duration (min). 

Indoor air THM concentrations were estimated using the two-resistance theory (Eq. 3-7). Indoor air concentration 

estimation model (Little, 1992) is based on experimental water concentrations. The specific values used in the 

model are shown in Table 1. 

        (3) 

       (4) 

        (5) 

          (6) 

         (7) 

where, : initial THM concentration in shower room (assumed as 0 because we neglected inhalation exposure 

during activities other than showering); : THM concentration in the shower at time t (min); : water flow rate 

(L/min); : Air flow rate (L/min); : bathroom volume (m3); H: dimensionless Henry’s law constant; : 

overall mass transfer coefficient (L/min). 

Table 1. Specific Parameters Used in Indoor Air Concentration Modeling 

Parameter Reference 
KOLA (L/min) Chloroform 7.4 Wang, Deng, and Lin, 2007 

BDCM 5.9 
DBCM 4.6 
Bromoform 3.7 

QL (L/min) 
 

5 Little, 1992 
Vs (m3) 

 
6 

Qg (L/min) 
 

50 
H at 40 oC  
(dimensionless) 

Chloroform 0.350 Nicholson, Maguire, and 
Burslll,1984 BDCM 0.186 

DBCM 0.102 
Bromoform 0.058 

Kp (cm/hr) Chloroform 0.16 Legay et.al., 2011 
BDCM 0.18 
DBCM 0.20 
Bromoform 0.21 

 

Results 
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THM concentrations in tap water and heated tap water 

THM concentrations in tap water and heated tap water are shown in Figure 1. Generally, chloroform is the most 

abundant DBP in tap water in agreement with the literature (Chowdhury, 2013; Uyak, 2006). As shown in Figure 

1, average chloroform concentration in tap water was determined as 6.35 µg/L with the highest value of 34.6 µg/L. 

THM formation rate increases with the temperature due to the temperature dependence of formation reaction. The 

average chloroform concentration was modeled as 6.82 µg/L with the highest concentration value of 37 .17[SCS1] 

µg/L using THM growth rate model. Chloroform concentrations in tap water and heated water are variable with 

the coefficient of variance value (CV) of 1.66. The average and highest BDCM concentrations were modeled as 

5.78 and 29.5 µg/L, respectively, whereas the average and maximum BDCM concentrations in tap wate r were 5.38 

and 27.5 µg/L, respectively. The BDCM concentrations in tap water and heated tap water were variable with a CV 

value of 1.62. The average and highest concentrations of DBCM were increased with heating the water from 3.80 

to 4.08 µg/L and from 17.9 to 19.2 µg/L, respectively. The CV value of DBCM in tap and heating water were 

determined as 1.54. On the other hand, bromoform concentrations are generally lower than others. The average 

and the highest bromoform concentrations in tap water were determined as 0.90 and 4.19 µg/L, respectively. The 

average and maximum bromoform concentrations were increased to 0.97 and 4.50 µg/L, respectively, with the 

heating of the tap water. The CV values of the concentrations of bromoform in tap water and heated tap water 

were determined as 1.16.  
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Figure 1. THM Concentrations in Tap Water and[SCS2] Heated Tap Water 

 

Modeled bathroom indoor air concentrations 

Modeled indoor air concentrations of THMs during a 20.3-min showering duration in a bathroom are shown in 

Figure 2. The average and the maximum indoor air chloroform concentrations in the bathroom during the 

showering period were determined as 40.3, and 219.4 µg/m3, respectively with the interquartile range of 0.13-62.1 

µg/m3. The average and maximum concentrations of indoor air BDCM were modeled as 30.2 and 154.5 µg/m 3, 

respectively. The interquartile range of indoor air BDCM concentrations were determined from 0.09 to 49.2 µg/m3. 

The average and maximum indoor air concentrations of DBCM were modeled as 18.2 and 85.8 µg/m3, respectively 

with the interquartile range of 0.12-[SCS3]22.38 µg/m3. The lowest indoor air concentrations were estimated for 

bromoform. The average and maximum indoor air concentrations of bromoform were modeled as 3.66 and 17.0 

µg/m3, respectively with the interquartile range of 0.29-7.31 µg/m3. Modeled indoor air concentrations shows that 

the indoor air was dominated by the chloroform and BDCM.  

 

Figure 2. Modeled Indoor Air Concentrations of THM 

 

file:///C:/Users/Ahmett/Downloads/JZYTGIP-17-9-2018-01-31-53.docx%23_msocom_2
file:///C:/Users/Ahmett/Downloads/JZYTGIP-17-9-2018-01-31-53.docx%23_msocom_3


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

406 
 

Conclusion 

Estimated THM concentrations in heated tap water were higher than those in the tap water. Temperature 

dependence of THM formation indicated that the THM concentrations in water and air were affected by level of 

heating. Relatively high CV values of THM concentrations in water implicates that the THM exposure levels in 

İzmir city were considerably variable. Modeled indoor air concentrations show that the exposure to THMs occurs 

not only via ingestion but also inhalation route. Exposure to THMs during bathing could significantly increase 

people’s carcinogenic and chronic-toxic risks associated with inhalation of THMs.  
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47-)  ÇİĞ SÜTE UYGULANAN İKİ FARKLI ISIL İŞLEM SICAKLIĞININ KAŞAR 
PEYNİRİNİN MİKROBİYAL KALİTESİNE ETKİLERİ 

 
Reyhan İrkin1 & Ufuk Eren Vapur2 

1 Izmir Democracy University, Health Sciences Faculty, Nutrition and Dietetics Dept., Izmir, Turkey 
 
2Nisantasi University, Gastronomy Department,Istanbul,Turkey 
 
 
Bu çalışmada kaşar peyniri üreten bir işletme örneği dikkate alınarak, çiğ süte iki farklı sıcaklık uygulamasıyla (65 

°C ve 55 °C/10 dk ) elde edilen kaşar peynirlerinin mikrobiyal kalitesi araştırılmıştır. Çiğ süt, tank sütü, ısısal 

işlem öncesi kaşar telemesi ve ısısal işlem sonrası kaşar peyniri hamuru ve kaşar peynirlerinden alınan 

numunelerde toplam koliform sayıları ve toplam canlı sayıları tespit edilmiştir. Ayrıca üretim ortam havası, 

dinlendirme odası ve paketleme odalarından numuneler alınarak maya-küf sayıları da incelenmiştir. Çalışma 

sonrasında peynirlerin ortam koşullarındaki bulaşmalardan çok çiğ süte uygulanan ısıl işlemlerden etkilendiği, 

kaşar peynirleri arasındaki mikrobiyal sayımlarda 3.45 log kob/g fark olduğu gözlenmiştir. Çiğ süte 55 °C sıcaklık 

uygulanan kaşar peynirlerinde yüksek koliform sayısına bağlı erken bombaja rastlanmıştır. Sonuç olarak kaşar 

peynirlerinde mikrobiyal kalite sorunlarına yol açan koliform grup ve toplam aerobik mikroorganizma sayılarının 

çiğ süte uygulanan ısısal işlem koşullarından etkilendiği ve minimum pastörizasyon sıcaklığı olan 65°C’nin altında 

işlem uygulanmaması gerektiği belirlenmiştir. Pratikte orta ölçekli işletmelerde 55°C’ de yapılan uygulamanın 

sonrasında kaşar peyniri hamuruna uygulanan ısıl işlemin önemli düzeyde mikrobiyal redüksiyon sağlamadığı ve 

patojen mikroorganizmaların canlılığı içinde risk oluşturabileceği düşünülmektedir.  

 
Applying Two Different Heating Temperature to the Raw Milk and the Effects on the Microbial Quality of 
Kashar’s Cheese 
 

In this research two different heating processes (65 °C and 55 °C/10 min.) applying for raw milk and microbial 

quality about the produced kashar cheese were determined. Total-coliform, total viable counts were researched for 

raw milk, tank’s milk, the curd before the heating process and after the heating process from kashar stuff and also 
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from kashar cheese.  Samples from process, ripening and packaging rooms were also analyzed for yeast and mould 

counts. In the study it was seen that cheeses were affected from heating temperatures of raw milk higher than the 

contaminations from environmental conditions and a 3.45 log cfu/g difference was obtained between them. Early 

blowing resulted from coliform growth was occurred in kashar cheeses which 55 °C heating process were applied 

to raw milk group. As the result, coliform group and total aerobic bacteria counts affected from heating temperature 

of raw milk and it should be applied min. 65°C as a normally pasteurization temperature. It was thought that 

heating process that applied for kashar’s dough at 55°C was not enough level for the microbial reduction and 

pathogen microorganisms’ risks could be continue in the products. 

 

Giriş 

   Peynir fermente bir ürün olarak binlerce yıldan beri bilinen değerli bir süt ürünüdür. Dünyada yaklaşık 4000 

çeşit peynir bulunmaktadır. Ekonomik değeri yüksek olan ve ülkemizde en çok üretilen türler Beyaz, Kaşar ve 

Tulum peynirleridir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki peynirlerin %60’ını Beyaz Peynir, 

%15’ini ise Kaşar Peyniri oluşturmaktadır.    Kaşar peyniri ülkemizde genel olarak en çok Edirne, Kars, Kırklareli, 

Kocaeli, Muş, Trabzon gibi illerimizde ve günümüzde hemen her küçük, büyük peynir işletmesinde 

üretilebilmektedir. Son yıllarda tostlar için veya kahvaltılık olarak farklı ambalajlı çeşitleri bulunmaktadır. Türk 

Standartları Enstitüsü (TS3272) Kaşar Peynirini “inek, koyun, keçi süterinin tekniğine uygun olarak işlenmesi 

sonucu elde edilen kendine özgü, şekil, renk, koku ve aroması olan sert yapılı kabuklu bir peynir” olarak 

tanımlamıştır (Kamber, 2005, ss. 32-35)  

    Kaşar peyniri, telemesi haşlanan ve yoğurularak şekilllendirilen, plastik yapıda, gözeneksiz bir peynir olarak 

taze veya olgun kaşar olarak üretilmektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 80 bin ton Kaşar peyniri 

üretilmektedir. Kaşar Peyniri hakkında yapılan çoğu çalışma peynirin bileşim ve hijyenik kalitesini belirlemeye 

yönelik çalışmalardır (Çakmakçı, 2011, ss. 585-592; Üçüncü, 2004, ss. 748-761).  

   Isıl işlem peynir endüstrisinde süte uygulanan en önemli işlem basamaklarından biridir. Çiğ sütten üretilen bazı 

geleneksel peynirler dışında peynirde gıda güvenliğinin sağlanması, raf ömrünün uzatılması, sütte istenen bazı 

fiziko-kimyasal özelliklerin sağlanması amacıyla çiğ süte ısısal işlem uygulanmak zorundadır.  Genellikle klasik 

peynir üretiminde 65° C, 15-30 sn’ de termizasyon işlemi, endüstriyel üretimde büyük ölçekli firmalarda 72-75 

°C, 15-30 sn’lik pastörizasyon uygulanabilmektedir (Şenel vd., 2011, ss. 35-36). 

   Çoğu orta ölçekli firmalarda ise özellikle kaşar peyniri gibi telemesi haşlanan peynirlerde firma giderleri 

düşünülerek 55 °C’de 10 dk bir ısısal işlemin yeterli olacağı ve daha sonraki basamaklarda kaşar peyniri telemesine 

uygulanacak 75°C’ de ısısal işlemin mikrobiyal redüksiyon sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada endüstride 

kaşar peyniri üretiminde pratikte çoğu işletme tarafından kullanılan çiğ süte uygulanan 55° C’de ki ısısal işlem ile 

65 °C’ de ki ısısal işlem uygulamalarının kıyaslaması yapılarak peynir kalitesinin mikrobiyal olarak incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu konuda Ödemiş, Aydın’da bulunan bir firmada çiğ süte uygulanan iki farklı ısısal işlem 

sonrasında kaşar peynirinin mikrobiyal kalitesi ile ilgili sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Materyal ve Yöntem 
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Kaşar Peyniri Üretimi 

  Bu çalışmada kullanılan Kaşar peynirleri Ödemiş, Aydın bölgesinde bir işletmede üretilerek analizleri 

yapılmıştır. Kaşar peynirlerinin üretim aşamaları Şekil 1’ de görülmektedir. Peynir analizlerde üç farklı numune 

kullanılarak sonuçların ortalaması alınmıştır. 

   Sütün kontrolü ve analizleri 

Isısal İşlem (65° C/10 dk ve 55 °C/10 dk) 

 

Soğutma (34 °C ) 

 

Starter kültür ilavesi (% 1),Peynir mayası ilavesi 

 

Pıhtı işleme, süzme, baskılama   

(Eritme tuzu ilavesi % 1) 

 

Teleme, dilimleme, fermentasyon 

 

Haşlama ( 74-75 °C /10 dk) 

 

Şekillendirme, Kalıplama, Olgunlaştırma 

 

Ambalajlama, Depolama (+4 °C) 

 

Şekil1. Kaşar peynir üretimi 

 

Mikrobiyal Analizler 

   Alınan peynir örnekleri steril ve soğuk (4°C) şartlarda laboratuvara getirilerek, steril porselen havanda ezilmiştir. 

Alınan 10 gr numuneler 90 ml steril peptonlu suda seyreltilerek homojen olarak karıştırılmış ve 9 ml’lik tüplerde 

steril peptonlu sular içerisine 1 ml aktarılarak seri dilüsyonlar hazırlanmıştır.  

  Seri dilüsyon örneklerinden alınarak Plate Count Agara dökme plak yöntemiyle ekimler yapılarak, 30°C’de 72 

saat inkübe edilerek toplam canlı sayıları tespit edilmiştir. Toplam koliform tespiti için; En Muhtemel Sayı (EMS) 

yöntemine göre ekim yapılarak Mc Conkey Broth içeren tüpler 35-37°C’de 24-48 saat inkübasyona bırakılarak, 

tüplerdeki durham tüplerindeki gaz oluşumları ve renk değişimi değerlendirilerek, EMS tablosundan sonuçlar 
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tespit edilmiştir Peynirlerin üretim odası, dinlendirme odası ve paketleme odasından alınan hava numunelerinin 

Potato Dextrose Agarda 25°C de 5-7 günde maya ve küf sayıları tespit edilmiştir (Halkman, 2005, ss. 1-5). 

 Kimyasal Analizler 

  Peynirlerin pH değerleri Hanna HI83141 marka pH metre ile ölçülmüştür. 

 

Bulgular ve Tartışma 

   İki farklı ısısal işlem uygulamış Kaşar peynirlerine ait pH değerleri ve mikrobiyal sonuçlar Tablo 1 ‘de 

görülmektedir. Çiğ sütte pH değerinin normal yeni sağılmış çiğ süt pH’ı olan 6.6 ‘nın çok daha altında olduğu 

görülmektedir. Bu durum sütün toplam canlı sayısının yüksekliğine bağlı olarak asitliğin artmasıyla birlikte pH 

değerlerinin düştüğünü göstermektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Kaşar peyniri üretimi sırasında elde edilen pH değerleri ve mikrobiyal veriler (n=3) 

Numuneler pH Toplam Canlı Sayısı 
(log kob/ml veya g) 

Toplam Koliform (En 
Muhtemel Sayı-EMS) 

Küf-Maya Sayısı 
(log kob/m3) 

Çiğ Süt 6.15*±0.2 9.07±1.8 110±0.6 - 
Tank Sütü (65 
°C’de ısısal işlem 

görmüş) 

6.11±0.4 6.98±1.6 1.5±0.3 - 

Tank Sütü (55 
°C’de ısısal işlem 

görmüş 

6.09±0.3 8.38±2.3 2.9±0.4 - 

73 °C de Haşlanmış 

Kaşar peyniri 

hamuru(65 °C’de 

ısısal işlem görmüş) 

5.05±0.2 6.27±1.9 1.1±0.3 - 

73° C de Haşlanmış 

Kaşar peyniri 

hamuru (55 °C’de 

ısısal işlem görmüş) 

5.00±0.3 7.80±1.6 4.3±0.3 - 

1 gün sonra Kaşar 

peyniri (65 °C’de 

ısısal işlem görmüş) 

4.95±0.2 4.00±2.2 2.3±0.6 - 

1 gün sonra Kaşar 

peyniri (55 °C’de 

ısısal işlem görmüş) 

4.90±0.4 7.45±1.7 29±0.2 
(Peynirlerde 
BOMBAJ) 

- 

Üretim Odası - 1.32±0.8 - 1.3±0.2 
Dinlendirme Odası - 0.47±0.4 - 0.3±0.5 
Paketleme Odası - 0.30±0.5 - >0.3±0.1 
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* kob; koloni oluşturma birimi 

    Kaliteli bir çiğ sütte toplam canlı sayısının 5 log kob/ml’i aşmaması gerekmektedir. Çalışmada çiğ sütte toplam 

canlı sayısının 9.07 log kob/ml ile çok yükseldiği görülmektedir. Isısal işlem olarak 65°C lik uygulama sonrası 

6.98 log kob/ml’e, 55°C de ki uygulama için 8.38 log kob/ml’e azaldığı görülmektedir. Yaptığımız çalışmada ise 

1 günlük kaşar peyniri (55 °C’de ve 65 °C’de ısısal işlem görmüş) için toplam canlı sayısının sırasıyla 7.45 ve 4 

log kob/g olduğu görülmektedir. Kaşar peynirleri ile ilgili yapılan farklı bir çalışmada toplam canlı sayısının 7.09-

7.32 log kob/g olduğu tespit edilmiştir (Çetinkaya ve Atasever, 2015, ss. 621-628). 

    Çalışmada koliform sayısının 110 EMS ile oldukça yüksek olduğu 65°C de 10 dak. ısısal işlem uygulamasıyla 

önemli düzeyde redüksiyon sağlandığı ve bir gün sonra yapılan analizlerde koliform yönünden kaşar peynirlerinde 

sorun oluşmadığı görülmüştür. Öte yandan 55°C’de 10 dak. ısısal işlem uygulanarak üretilen kaşar peynirlerinde 

canlı kalan koliform mikroorganizmaların kaşar peynirinin teleme haşlama işlemi sırasında da önemli düzeyde 

azalmadıkları ve peynirlerde gözenek ve erken bombaja yol açtıkları gözlenmiştir. Bombaj peynir endüstrisinde 

istenmeyen ve ciddi boyut da ekonomik zararlara yol açan bir kalite kusurudur. Bombaja genellikle koliform 

bakteriler veya mayalar yol açabilmektedir. Mayalar işletmelerde hava yoluyla ürüne bulaşan 

mikroorganizmalardır. Bu nedenle çalışmada ortam havası da değerlendirilmiş ve maya yönünden bir sorun 

olmadığı belirlenmiştir. Peynirde rastlanan bombaj nedeninin koliform bakterilerden kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir. Koliform grubu bakteriler hijyenik açıdan indikatör olmaları ve özellikle süt ürünlerinde lezzet 

ve yapısal kalite kusurlarına yol açmaları nedeniyle ürünlerde istenmemektedirler (Martin vd, 2016, ss. 1-8; 

Sheehan, 2007, ss. 131).  Üretim odası, dinlendirme ve paketleme odasında bulunan küf ve maya sayısının 0.3-1.3 

log kob/m3 olduğu ve bu sayının peynirler için probleme neden olmadığı bilinmektedir.  

 

Sonuçlar 

   Son yıllarda orta ölçekli peynir işletmelerinde telemesi haşlanarak üretilen peynir grubunda 75 °C’ de uygulanan 

haşlama işleminin yeterli geleceği, çiğ süte yeterli ısısal işlem uygulanmasa bile peynirde mikrobiyal azalmaları 

sağlayarak sorun oluşturmayacağı düşünülmektedir. Fakat yapılan çalışmada da görüldüğü gibi özellikle çiğ 

sütlerin mikrobiyal açıdan düşük kalitede olması durumunda çiğ süte 55 C’lik kısa bir termizasyon gibi uygulanan 

ısıl işlemin yetersiz kaldığı, işletmenin hijyenik koşullarının iyi dahi olsa kaşar hamurunun,  taze kaşar peynirinin 

toplam canlı sayısı ve koliform sayılarının yükseldiği ve örnek işletmede görüldüğü gibi peynirlerde erken bombaj 

kusurunun oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle çiğ sütler için pastörizasyon koşullarının yeterli ve optimum 

kullanılmasının öncelikle insan sağlığı ve güvenliği ayrıca işletmenin ekonomik zararlarının önlenmesi açısından 

çok önemli olduğu düşünülerek üretim basamakları tekrar gözden geçirilmelidir. 

Kaynaklar 
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48-)  TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ MİKROALG KÜLTÜRÜNDE 

KULLANIMI 

USE OF TEXTILE INDUSTRY WASTEWATERS IN MICROALGAE CULTURE 

Kemal ŞİMŞEK1, Göknur ŞİŞMAN AYDIN2 

1,2Fisheries Faculty, Ege University,Turkey 

goknur.sisman.aydin@ege.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, tekstil endüstrisi atıksularının mikroalg biyokütle eldesinde kullanılabilirliğinin 

araştırılmasıdır. Tekstil, dünyada çok büyük miktarda temiz suyun kullanıldığı tek endüstriyel sektördür ve proses 

suyunun büyük bir kısmı atık su olarak deşarj edilmektedir. Bu nedenle, çalışmada kullanılan tekstil atıksuyu, 

arıtıma tesisinin iki farklı noktasından (aktif çamur çıkış, çıkış) alınan örnekler ile yapılmıştır. Denemeler kesikli 

kültür sisteminde, 5 L'lik şişelerde 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, tatlı su mikroalgi Oocystis 

solitaria (Wittrock in Wittrock & Nordstedt, 1879) ve Nitzschia umbonata (Ehrenberg Lange-Bertalot, 1978) 

türleri kullanılmıştır. Klorofil-a ve b tabanlı mikroalg büyümesi ve spesifik büyüme hızlarındaki değişim 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; her iki mikroalg türü de tekstil endüstrisi atıksuyuna iyi adapte olmuş 

ve en yüksek büyüme hızına iki mikroalg de çıkış suyu denemesinde ulaşmıştır. Chl a tabanlı büyüme hızları, O. 

solitaria için 3,44±1,96 gün-1 ve N.umbonata için 2,06±1,36 gün-1 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, O. solitaria 

ve N. umbellata'nın tekstil endüstrisi atıksuların biyoremediasyon işlemlerinde kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Ayrıca, tekstil endüstrisi atıksularının mikroalg biyokütlesi elde etmek için kullanılabileceği gösterilmiştir. Elde 

edilen bu sonuç, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kaynak yönetimi için oldukça önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:goknur.sisman.aydin@ege.edu.tr


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

414 
 

USE OF TEXTILE INDUSTRY WASTEWATERS IN MICROALGAE CULTURE 

Kemal ŞİMŞEK1, Göknur ŞİŞMAN AYDIN2 

1,2Fisheries Faculty, Ege University,Turkey 

goknur.sisman.aydin@ege.edu.tr 

ABSTRACT 

Textile is only industrial sector which huge amount of  clean water is used in the world and a large part of the 

process water is discharged in the form of waste water. The purpose of this study is to investigate the usability of 

the wastewater of the textile industry in microalgae biomass. For this reason, the textile wastewater used in this 

study was made with wastewater taken from two different points of the treatment plant (activated sludge effluent, 

discharge effluent). 

The experiments were carried out in a batch culture system, in 5 L bottles triplicates. In this study, freshwater 

microalgae species Oocystis solitaria (Wittrock in Wittrock & Nordstedt, 1879) ve Nitzschia umbonata (Ehrenberg 

Lange-Bertalot, 1978) were used. Chlorophyll-a and b-based microalgae growth and changes in specific growth 

rates were investigated. According to the results obtained, both microalgae species were adapted well to the the 

textile industry wastewater and both microalgae reached the highest growth rate at the trial of effluent water. Chl-

a growth rates of both species were significantly higher (3.44 ± 1.96 days-1 for O. solitaria and 2.06 ± 1.36 days-1 

for N. umbellata) than the control group. As a result, it has been shown that O. solitaria and N. umbellata can be 

used in textile industry wastewaters bioremediation processes. Besides, it has been shown that textile industry 

wastewater can be used to obtain microalgae biomass. This result is very important for sustainable environment 

and sustainable resource management 
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Giriş 

Dünya çapında temiz suyun en çok kullanıldığı sanayi dalı tekstildir proses suyunun büyük bir kısmı atık su 

şeklinde alıcı ortama (okyanus, deniz, göl ve gölet gibi) deşarj edilmektedir. Tekstil sanayisinde suyu en çok 

tüketen ülkelerden biri Hindistan olup kullanılan günlük temiz su miktarı ortalama 1,6 milyar m3 'tür (CSE, 2006). 

Türkiye'de tekstil sektörü toplam endüstriyel üretimin %13'ünü oluşturmaktadır. Sektörün yıllık su kullanım 

miktarları ise %7,6'dır (Yıldız, 2014). Türkiye'de 1 ton kumaş üretimi için 20-230 m3 arasında su tüketilmektedir 

(Orhon, 2003).  

Mikroalglerin çok farklı alanlarda kullanımı mevcut olmakla birlikte, arıtma sistemleri için; kümes hayvanları 

işletmelerinde, mandıra, tarım, tekstil, posa ve kağıt, içki ve bira tesislerinde, deri fabrikası, gıda, petrokimya, tıbbi 

ürün imalatı, kimya, maden ve demir gibi fabrikaların atık sularını arıtımında kullanılabilmektedir (Anonim, 

2011). Mikroalgler çok ekstrem ortamlarda bile adaptasyon kabiliyeti sayesinde su ortamında yüksek oranda 

bulunan C, N ve P bileşiklerinin ve bir çok ağır metallerin uzaklaştırılmasında etkilidirler (Alexis. N, 2015). Ayrıca 

mikroalglerin adsorpsiyonu sayesinde tekstil ve boya sanayisi kaynaklı renk kirliliği giderilebilmektedir. Lim LS 

ve ark. (2010) 'na göre mikroalg türü olan Chlorella vulgaris'in adsorpsiyonu sayesinde tekstil atık suyundaki azot 

bileşikli boyaların uzaklaştırılmasında %41.8 ile %50 oranında bir giderim sağladığını tespit etmişlerdir. Şişman 

Aydın, (2017)'e göre mikroalglerin, atıksuların biyoremedasyonunda kullanımı etkin maliyeti, yararlı biyokütle 

üretimi, çamur oluşumunda azalma, ağır metallerin uzaklaştırılmasındaki başarısı, biyokütle içinde %50'den fazla 

yağ içermesi elde edilen biyokütlenin yeniden değerlendirilerek biyodizel üretimi ve arıtma verimliliğinin yüksek 

olması sayesinde bir çok avantaj sağladığını belirtmiştir. 

Materyal ve Metot 

Çalışmada kullanılan tatlı su mikroalg türleri Oocystis solitaria (Wittrock in Wittrock & Nordstedt 1879) ve 

Nitzschia umbonata (Ehrenberg Lange-Bertalot, 1978) Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ekoteknoloji 

Laboratuvarından temin edilmiştir. Çalışma, Aydın Söke’de bulunan bir tekstil fabrikası arıtıma tesisinin iki farklı 

noktasından (Aktif çamur çıkış, Çıkış) alınan örneklerle ile gerçekleştirilmiştir. Denemeler kesikli kültür 

sisteminde, 5 L'lik şişelerde 3 tekrarlı olarak yapılmıştır. Sürekli havalandırma ve aydınlatmada, (L:D= 24:0) ve 

600-1200 ftCD ışık şiddetind gerçekleştirilmiştir. Kontrol grupları hariç (Oocystis solitaria için steril edilmiş 

BG11 kontrol grubu, Nitzschia umbonata için steril edilmiş f/2 kontrol grubu), atıksu örnekleri için herhangi bir 

atık su süzme işlemi uygulanmamış olup, deneme düzeneği Şekil 1' deki gösterilmiştir. 
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Şekil.1 Deneme düzeneği 

Spesifik büyüme hızı hesaplamaları Guillard (1973)'e göre yapılmıştır. 

 

μ = 1/(t2–t1)*log2 (N2/N1)    (Guillard (1973) 

µ: Spesifik büyüme hızı 

N1: Üssel büyüme fazının başlangıcındaki Chl a, b değeri, µg/lt  

N2: Üssel büyüme fazının sonundaki Chl a,b değreri, µg/lt  

t1: N1 değerinin tayin edildiği zaman dilimi  

t2: N2 değerinin tayin edildiği zaman dilimi olarak ifade edilmiştir  

 

Bulgular ve Tartışma 

Tekstil atıksuyu örneklerinin A.Ç.Ç (aktif çamur çıkış) ve Ç (çıkış) noktasından alınan atıksuların sıcaklık, 

pH, Ç.O, tuzluluk ve iletkenlik değerleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Yapılan 10 günlük deneme sonucunda elde 

edilen verilere göre, her iki tür için grafiklere bakıldığında aktif çamur çıkış denemesinde gerçekleşen büyüme 0. 

günden itibaren ilk 2 günde kontrol grubuyla benzer artış görülmektedir. Çıkış denemesinde ise mikroalglerin 

büyümesi Oocystis solitaria ortama adapte süresi 4 gün olduğu görülmüştür. Chl a kotası Oocystis solitaria en 

büyük kota K (kontrol) grubunda 6281±1289 µg/L iken A.Ç.Ç (aktif çamur çıkış) denemsinde 558,0±26,5 µg/L 

elde edilmiştir. Oocystis solitaria için Chl a kotası büyükten küçüğe sıralandığında K>A.Ç.Ç>Ç'dir.  
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Tablo.1. Tekstil atıksuyu özellikleri. 

 A.Ç.Ç Ç 

T(°C) 24.1 22.2 

pH 7.793 7.955 

Ç.O (mg/L) 8.05 8.50 

‰S 4.4 4.5 

İletkenlik (ms/cm) 7.94 8.12 

Chl a (µg/L) 9,275 3,077 

Chl b (µg/L) 5,019 2,788 

 

 

 

 

Şekil.2. Oocystis solitaria ve Nitzschia umbonata türlerinin Chl a' ya bağlı K(Kontrol), Ç(Çıkış) ve A.Ç.Ç(Aktif 

Çamur Çıkış) ortamlarındaki logaritmik büyüme eğrileri. 

Nitzschia umbonata türü için Chl a logaritmik eğrisine bakıldığında K ve A.Ç.Ç denemsindeki büyümeleri 

0-4 gün boyunca benzer bir artış göstermiştir (Şekil 2). Ç denemesinde 0 günden itibaren ilk gün adapte süresi 

gerçekleşmiştir. Chl a kotasına bakıldığında en büyük kota K grubunda 1108±82,06 µg/L meydana gelmiştir. 

K'den sonraki chl a kotası en yüksek olan A.Ç:Ç 645,5±41,5 µg/L denemesidir. Büyükten küçüğe  doğru 
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sıralandığında K>A.Ç.Ç>Ç' dir. Denemede kullanılan her iki tür chl a kota sıralamasında aynı çıkmıştır. 

Oocystis solitaria için Chl b logaritmik eğrisine bakıldığında artış seyri Chl a'da artışa benzer bir artış eğrisi 

gözlenmiştir (Şekil 2). Chl b kotası en yüksek K denemsinde 1272±269,3 µg/L gözlemlenmiştir. Chl b kotası 

büyükten küçüğe sıralandığında K>A.Ç.Ç>Ç şeklindedir.  

Nitzschia umbonata türü için Chl b kotası 318±38,5 µg/L, Chl a' da olduğu gibi logaritmik büyüme eğrileri 

benzer bir artış seyri izlemiştir (Şekil 2). Chl b kotası logaritmik eğriye bakıldığında ilk 7 gün sıralaması 

K>A.Ç.Ç>Ç iken 8-10 gün sıralama K>Ç>A.Ç.Ç olduğu görülmüştür. Her iki mikrolag türü için 10 günlük Chla 

ve Chl b' ye bağlı spesifik büyüme hızları aşağıda Tablo.2. verilmiştir. 

Tablo.2. Oocystis solitaria ve  Nitzschia umbonata türlerinin Chl a ve Chl b kotaları ile elde edilen exponansiyel 
büyüme hızları. 

 

Sonuç 

Oocystis solitaria türü tekstil atıksuyu aktif çamur çıkışı örneklerinde, Çıkış örneklerinden daha yüksek Chla 

kotasına sahip olmasına rağmen, büyüme hızı açısından Çıkış suyunda en yüksek spesifik büyüme hızı elde 

edilmiştir. Çıkış suyunun türün büyümesi için en uygun ortam olduğu gözükmektedir. Diğer taraftan türün Chl a 

kotasının en düşük değerde olmasının nedeni, çıkış suyunun türün gelişmesi için yeterli nütrient içermemesi 

olabilir. Bu durumda, büyümenin devam ettirilebilmesi için tekstil atıksu çıkış ortamına besin takviyesi gerekebilir.  

Nitzschia umbonata türü için, en yüksek büyüme hızına çıkış örneklerinde ulaşılmıştır. O. solitaria türünde 

olduğu gibi, çıkış örneklerinde max Chl a miktarı en düşük seviyede iken, spesifik büyüme hızı en yüksek değerine 

ulaşmıştır.  

Chl a tabanlı büyüme hızları, O. solitaria için 3,44±1,96 gün-1 ve N.umbonata için 2,06±1,36 gün-1 olarak 

hesaplanmıştır. Her iki tür için en iyi kültürü yapılabilir ortam şartları çıkış (Ç) ortamı olarak belirlenmiştir.  

Sonuç olarak, tekstil atıksularının O. solitaria ve N. umbonata mikroalg türünün kültüründe kullanılabilirliği 

tespit edilmiştir. Bu sonuç, biyodizel üretimi için gerekli olan su kaynağı olarak, tekstil atıksuların ileride 

 
Oocystis solitaria Nitzschia umbonata 

K (BG11) Ç A.Ç.Ç K (f/2) Ç A.Ç.Ç 

max Chl 
a (µg/L) 

6281±128
9 

264,4±25,
9 

558,0±26,5 1108±82,06 333,23±45,4 645,5±41,5 

max Chl 
b (µg/L) 

1272±269,
3 

95,62±14,
3 

141,7±5,59 318±38,5 119,3±10,4 113,63±6,94 

exp.µ  

(gün-1)Chl 

a 

1,26±1,03 3,44±1,96 
0,86±0,63 1,01±0,63 2,06±1,36 1,32±0,70 

exp.µ  

(gün-1)Chl 

b 

1,03±0,81 1,11±0,19 
1,06±0,71 0,83±0,52 1,134±0,56 0,95±0,29 
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kullanılabilecek bir alternatif olabileceğini ve tekstil atksuların atıksu arıtma ve biyoremediasyon proseslerinde 

potansiyel bir materyal olabileceğini göstermiştir. 

Kaynaklar 

 

Abdel-Raouf  N., Al-Homaidan, A.A., Ibraheem I.B.M. 2012. Microalgae and wastewater treatment. Saudi Journal 

of Biological Sciences, 19 (3): 257–275  

Alexis, N., 2015, Treatment of wastewater with microalgae under mixotrofik growth, Dept. of Ecology and 

Environmental Science (EMG) S-901 87 Umeå, Sweden  

Anonim.2011Oilgae Wastewater Treatment Using Algae Report Preview. 

http://www.oilgae.com/ref/downloads/Wastewater_Treatment_Using_Algae_Report_Preview.pdf Son 

erişim 11.8.2018  

Azov. Y. and Shelef. G, 1987, The Effect of pH on the Performance of High-Rate Oxidation Ponds, Water  Science 

and Technology, vol. 19 (12) 381-383.  

Borowitzka MA. Limits to growth, in Wastewater treatment with algae. In: Wong YS, Tam NFY, Editors. Springer 

Verlag. 1998. p. 203–226.  

Chevalier P, Proulx D, Lessard P, Vincent WF and De la Noüe J. 2000.Nitrogen and phosphorus removal by high 

latitude mat-forming cyanobacteria for potential use in tertiary wastewater treatment. J Appl Phycol. 12: 

105-112.  

Christian B. Sekomo, Diederik P.L. Rousseau, Saleh A. Saleh, Piet N.L. Lens, 2012, Heavy metal removal in 

duckweed and algae ponds as a polishing step for textile wastewater treatment, Ecological Engineering 

vol 44  102– 110. 

CSE, 2006,  Study on pollution of Bandi river by textile industries in Pali town, Centre for Science and 

Environment, New Delhi, and “Socio-Economic, Environmental and Clean Technology Aspects of 

Textile Industries in Tiruppur, South India”, Prakash Nelliyat, Madras School of Economics. 

Elumalai, S. and Saravanan, G.K. 2016, " The Role of  Microalgae In Textile Dye Industrial Waste Water Recycle 

(Phycoremediation)" International Journal of Pharma and Bio Sciences, 7(4 ): (B) 662 - 673. 

Guillard R.R.L., 1973, Divition Rates, Handbook of Phycological Methods-Culture Methods and Growth 

Measurements, Cambridge University Press, Chapter 19, pp 289-311. 

Guillard R.R.L., 1975. Culture of phytoplankton for feeding marine invertebrates. in: Culture of marine 

invertebrate animals. W. L. Smith & M.H. Chanley (eds.), Plenum Press, New York, 26–60.  

Kuhl, A. and Lorenzen, H., 1964, Handling and culturing of Chlorella, - In: Preston, D.M. (ed.): Methods of cell 

physiology, Academic Press, London, Vol. 1: p. 159-187  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

420 
 

Lim, LS., Loy Chu, W.,  Phang., S.M 2010, Use of Chlorella vulgaris for bioremediation of textile wastewater, 

Bioresource Technology, V 101, 7314–7322. 

Orhon, D., Kabdasli, I., Germirli Babuna, F., Sozen,S., Dulkadiroglu, H., Dogruel, S., Karahan, O. Ve Insel, G., 

(2003). Wastewater reuse for the minimization of fresh water demand in coastal reasselected cases from 

the textile finishing industry, Journal of Environmental Science and Health A 38, 1641-1657. 

Rippka, R. and Herdman, H., 1992, Pasteur Culture Collection of Cyanobacteria Catalogue & Taxonomic 

Handbook, Institut Pasteur, 1. Catalogue of Strains, Paris.  

Stanier, R.Y., Kunisawa, R., Mandel, M. & Cohen-Bazire, G., 1974, Purification and properties of unicellular 

bluegreen algae (order Chroococcales), Bateriologoical Reviews, 35(2): 171-205 pp.  

Şişman., G, Şimşek. K., 2017, Kesikli Sistemde Fitoplanktonik Organizma Kullanarak Atıksu Arıtımının 

Araştırılması, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projei, Proje no; 014-SÜF-010, Sayfa; 52. 

Yıldız T., 2014, "Tekstil Sektörü Su Sorunu ve Su İhtiyacı", http://slideplayer.biz.tr/slide/2284190/. (Son erişim 

tarihi: 26.12.2017). 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

421 
 

49-) ÇÖLYAK HASTALIĞI İLE MÜCADELEDE GLUTEN İNTOLERANSINA 

ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR 

 

Esra Selin Davarcıoğlu  

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 14100, Bolu, Türkiye  

 

 

Çölyak hastalığı ince bağırsak sindirimini etkileyen kalıtsal otoimmun bir hastalıktır. Çölyak hastaları buğday, 

çavdar ve arpada bulunan bir protein olan gluteni tükettiklerinde, immun sistemin cevabı olarak ince bağırsaklar 

etkilenmekte ve vücut tarafından önemli besinlerin emilimi inhibe olmaktadır. Çölyak hastalığının tanısı 

konulmadığında veya tedavi edilmediğinde, diğer otoimmun hastalıkların gelişiminin yanında osteoporez, 

infertilite , nörolojik durumlar ve nadiren de olsa kanser tetiklenebilir. Çölyak hastalığının ve buğday duyarlılığının 

tedavisinin tek çözüm yolu ömür boyu glutensiz diyettir. En son tedavi uygulamalarında yiyecek ve içeceklerde 

sadece 20 ppm’den az gluten içeriğine izin verilmektedir. Glutensiz diyet, ince bağırsaktaki villus atrofisini ve 

neden olduğu semptomları önlemektedir. Ayrıca, glutensiz diyet kötü huylu tümörler gibi ileri 

komplikasyonlarında önlenmesine yardımcı olur. Faydalarının yanı sıra, uzun süreli glutensiz diyet önemli 

problemler ile ilişkilendirilebilir. Diyet tedavisi pahalı olduğu gibi uygulanabilirliği zor olup sosyal hayatın 

kısıtlanmasına  neden olmaktadır. Bu nedenle, gluten intoleransında mücadelede  enzim ilave tedavisi, probiyotik 

bakteriler ile detoksifikasyon, polimerik bağlayıcılar, modifiye buğday türleri, geçirgenlik inhibitörleri, lenfosit 

blokajı ve biyolojik ürünler, adaptif immun cevabın baskılanması gibi alternatif yaklaşımlar gündeme gelmiştir. 

Çölyak hastalığının patogenezinin iyi  anlaşılması araştırmacılara hastalığının tedavisinde alternatif stratejiler 

sunma imkanı sağlamıştır.    

 

Anahtar kelimeler : çölyak hastalığı, gluten, gliadin,glutensiz diyet  ,tedavi  

 

Abstract 

 

Esra Selin Davarcıoğlu  

Bolu Municipality, Veterinary Department, 14100, Bolu, Turkey 

 

Alternative Approaches for Gluten Intolerance to Combat Celiac Disease 

 

Celiac disease is an inherited autoimmune disorder that affects the digestive process of the small intestine. When 

a person who has a celiac disease consumes gluten, a protein found in wheat, rye and barley, the individual’s 

immune system responds by attacking the small intestine and inhibiting the absorption of important nutrients into 

body. Undiagnosed and untreated, celiac disease can lead to the development of other autoimmune disorders, as 

well as osteoporosis, infertility, neurological conditions and in rare cases, cancer. The only solution for the 

treatment of celiac disease and non celiac wheat sensitivity is lifelong adherence to a strict gluten-free diet. Current 
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treatments allow only food and beverage with a gluten content less than 20 part per million ( 20ppm). The gluten-

free diet heals the villous atrophy in small intestine, causing symptoms to resolve. Moreover, gluten –free diet also 

helps prevent future complications, including malignancies. Notwithstanding the benefits, there are notable 

problems associated with a life-long gluten-free diet. Dietary treatment is expensive and diffucult to maintain and 

may involve social restrictions. Thus, alternative approaches such as enzyme supplementation therapy, 

detoxification by probiotic bacteria, polymeric binders, modified wheat strains, permeability inhibitors, 

lymphocyte blocking and biologicals, reducing adaptive immune response and tolerance induction are the novel 

approaches to combat with gluten intolerance. Thus , the improved understanding of celiac disease pathogenesis 

will enable researches to suggest alternetive strategies to treat the disorder.  

 

Key words: celiac disease, gluten, gliadin, gluten-free diet, therapy  

 

Giriş 

 

Çölyak hastalığı,  özellikle ince bağırsak olmak üzere bütün sistemlerde glutene karşı anormal immun yanıt sonucu 

gelişen “glutene hassas bağırsak “ sistemi gıda intoleransı olarak da adlandırılan bir hastalıktır. Gliadin peptitleri 

toksik olarak bilinmekte ve özellikle lamina propria hücrelerinde immun yanıt oluşumuna neden olan, altı tane T- 

hücre epitopu içeren 33-mer peptit molekülü inflamatuvar yanıtı başlatan öncü moleküldür  (Kagnoff, 2007, ss. 

41-49). Çölyak hastalığı insan lökösit antijenleri ( HLA)  ile genetik ilişkiye sahip olup HLA -DQ2 ve HLA-DQ8 

molekülleri hastalık için birincil duyarlılık genotipleridir. Transglutaminaz ( TG2) enzimleri tarafından 

deaminasyona uğrayan prolinden zengin gluten peptitleri, DQ2 ve DQ8 tarafından seçilerek barsak mukozasındaki 

CD4+T hücreleri tarafından tanınırlar. Gluten-reaktif CD4+T hücreleri ürettikleri sitokinler ile çölyak lezyonlarına 

neden olan yangısal reaksiyonları düzenlerler . Antijenlerin CD4+T  lenfositlerine sunulması ile birlikte lamina 

propria’da TH1 hücre tip 2, aktivasyonu ve IFN-γ, makrofaj aktivasyonu ve öncü yangı sitokinleri ( IL-2, TNF-α 

ve IL-6 vb.) serbet kalır ( Benahmed, Meresse, & Arnulf, 2007, ss. 994-1008 ).  

 

Bu çalışma ile  hastalığın tek tedavi yöntemi olarak görülen glutensiz diyete alternatif  veya yardımcı olabilecek 

uygulanabilirliği  olan yeni tedavi yöntemlerinin özetlenmesi amaçlanmıştır.   

 

Çölyak Hastalığı  

 

Çölyak hastalığı genetik duyarlılığı olan kişilerde başlıca buğdaydaki gluten ve arpa, çavdar, yulaf gibi diğer 

tahıllardaki gluten benzeri proteinlere karşı gelişen ince bağırsak hastalığıdır. Çölyak hastalığı çocukluktan erişkin 

döneme uzanan geniş yaş aralığında belirginleşen gastrointestinal sistem dışında  tipik ve atipik bulgular ile 

seyreden her sistemin hastalığı haline gelmiştir. Çölyak hastalığının tanısında ince bağırsak mukozasında 

intraepitelyal lenfosit artışı, kript hiperplazisi ve villus atrofisi önemli bulgulardır. İnce bağırsakta biyopsi 

yapılmadan önce anti-gliadin antikor (AGA), anti-doku transglutaminaz antikoru ( anti-dtG) ve/veya anti-

endomisyum antikor (EMA) saptanması gerekir (Fasano & Catassi, 2001, ss. 636-651).  
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Çölyak Hastalığının Patogenezi 

 

Çölyak hastalığının patolojisinde buğday, arpa ve çavdarda bulunan glutamin  ve prolinden zengin bir depo 

proteini olan gluten rol oynar. Prolin ve glutaminden zengin immunolojik peptitler ince bağırsak mukozasında 

şekillenen kronik immun yanıtını oluşturur. Çölyak hastalığında glutene karşı oluşan immun yanıt lamina propria 

ve epitelyal kısmın kronik inflamatuvar hücreler ile infiltrasyonu ile karakterize inflamatuvar yanıt oluşturur. 

Buğday prolamini olan gliadin immunopatogenezden başlıca sorumludur. Glutenin içindeki gliadin veya çeşitli 

dokulara karşı IgA ‘nın ön planda olduğu humoral ve sitotoksik hücresel immun yanıt gelişimi söz konusudur. 

Gliadin son derece toksik olup yapısındaki 33-mer peptid molekülü incebağırsak mukozasında inflamatuvar yanıtı 

başlatan öncü moleküldür.  Gliadin ince bağırsak epitelyum hücrelerinde yıkıma neden olur ve interlökin -15 

salınımını artırarak intraepitelyal lenfositleri aktive eder ( Shan vd., 2002, ss. 2275-2279). 

 

Glutenin sindirim sistemine alınmasıyla ince bağırsak mukozasında açığa çıkan immunolojik peptitler ile human 

lökosit antijen (HLA) sınıf II moleküllerinin birleşmesi sonucunda klinik bulguların ortaya çıktığı immunolojik 

olaylar şekillenmeye başlar. HLA antijenleri sınıf I ( A,B,C) ve sınıf II (DR, DP, DQ) olmak üzere tiplere ayrılır.  

Sadece HLA-DQ2, DQ7 veya DQ8 HLA moleküllerini glutene bağlayabildiği için bu HLA tiplerini taşıyanlar 

hastalıktan etkilenirler.  Bu reaksiyonu en fazla gösteren doku grupları HLA-DQ2 ve DQ8’dir ( Van de Wal vd., 

1998, ss. 1585-1588 ).  

 

Gluten tüketimi sonucu vücutta oto-antijen üretimi başlar. Doku transglutaminaz üretimi sonucu iltihabi hücrelerin 

aktifleşmesi, bağırsak villi yapısının hasarı ve emilim bozukluğu meydana gelir ( Fleckenstein, Molberg, Qiao, 

Schmid, & Mülbe, 2002,  ss. 34109-34116 ).  , 

 

Gıdalardan alınan glutenin  gastrointestinal enzimler tarafından yıkımlanması sonucu gluten peptitleri oluşur. 

Oluşan gluten peptitleri ince bağırsak mukozasında doku transglutaminaz enzimleri ( dTG) tarafından 

deamidasyona uğrar. Vücudun kendi doku transglutaminazları tarafından  oluşturulan deamide gluten peptitleri, 

DQ2, DQ7 veya DQ8 HLA moleküllerine bağlanır ve bağırsak mukozasında bulunan makrofajlar tarafından 

emilerek, T- lenfositlere sunulur . Gluten peptitlerine spesifik aktive olan yardımcı T hücrelerinin aktivasyonu 

sonucu sitokin ( interlökin-2, interferon -4 ve tümör nekroze edici faktör-α) salınımı gerçekleşir ve ince bağırsak 

mukoz membranı zarar görür. İnce bağırsak mukozasının gluten kaynaklı oluşan kronik inflamasyonu sonucu 

villus atrofisi  ve kript hiperplazisinin yanı sıra  çeşitli klinik semptomlar ortaya çıkar (Abadie, Sollid, & Barreiro, 

2011, ss. 493-525 ) .  

 

Çölyak Hastalığında Alternatif Tedavi Yöntemleri 
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Çölyak hastalığın tanısı konulduktan sonra,  çölyak hastalığının tedavisinde en etkin ve güvenilir yöntem olan 

glutensiz diyet ile antikor düzeylerinin düşmesi veya kaybolması beklenir. Glutensiz diyet tedavisini zorlaştıran 

en büyük nedenlerden biri tahıl unlarının geniş oranda kullanılması ve çok sayıda gıda ürününde bulunmasıdır. 

Glutensiz gıda ürünlerindeki çok az miktardaki gluten bulaşığı, gıda ürünlerinin etiketlenmesindeki aksaklıklar 

nedeniyle çölyak hastaları tükettikleri yiyecek ve içeceklerde sürekli olarak glutene maruz kalmakta ve bu nedenle, 

sosyal hayatlarını kısıtlama ve /veya tükettikleri gıdaların çeşitliliğini azaltmaktadırlar.  Ayrıca, glutensiz ürünlerin 

diğer gıdalara göre çeşitliliğinin sınırlı,  pahalı ve lezzet yönünden daha zayıf olması nedeniyle hastalar tarafından 

diyete bağlı olan bu tedaviyi sürdürebilmek zordur. Çölyak hastalarının %30 -50’sinin uzun vadeli olarak glutensiz 

diyeti sürdüremedikleri ve buna bağlı olarak tekrarlanan semptomlar gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle son 

yıllarda glutensiz diyete alternatif yardımcı tedavi yöntemleri araştırılmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin çoğu 

glutensiz diyete olan ihtiyacı azaltmayı amaçlamaktadır ( Perez, Villasante, Ruiz, & Leon, 2012, ss. 9-14).  

 

Buğday Modifikasyonu  

 

Pişirme kalitesini bozmadan daha az immunolojik buğday türleri  var olan çeşitlerden seçilebileceği gibi genetik 

modifikasyon ile de üretilebilir. Buğday türleri zararlı gluten zincirlerinin inhibe edilmesi veya kesilmesi şeklinde 

veya toksik gluten epitopları olmadan tekrar üretilebilir . Modifiye tohumlar, glutensiz diyete alternatif olarak 

görülse de, çok pahalı olacağından muhtemelen  mevcut ticari buğday türlerinin yerini alamayacaktır ( Spaenij, 

Kooy, Ruiz, & Veleen, 2005, ss. 797-806 ). 

 

Enzim Takviye Tedavisi  

 

Gıdalardaki proteinler mide, pankreas ve bağırsak villuslarındaki enzimler ile peptitlere parçalanırlar. Glutenin 

birincil toksik bileşenleri prolin ve glutaminden zengin peptitler ve özellikle yüksek prolin içeriğine sahip gluten 

proteinleri proteolitik sindirime oldukça dayanıklıdır. Bunun en güzel örneği  α/β gliadinlerde bulunan 33-mer 

peptitleridir. Bu peptitlerin sırasıyla insanlarda ve farelerde in vivo ve in vitro örneklerde tüm bağırsak 

peptidazlarına karşı dayanıklı olduğu görülmüştür. Enzim takviye tedavisinin amacı, gastrointestinal proteazlar 

tarafından yeterince sindirilemeyen immunojenik gliadin peptitlerinin daha küçük,  toksik olmayan gluten 

fragmanlarına parçalanması ve patolojik aktivasyonun önlenmesidir. Bu amaçla çeşitli mikroorganizmalardan ( 

bakteri, mantar vb.) ve bitkilerden elde edilen prolin endo-peptidaz  enzimlerinden faydalanılır ( Stepniak vd., 

2006, ss. 621-629  ).  

 

Glutenin toksisitesini azaltmak için prolin-glutamin zincirlerini parçalayabilen prolil endopeptidaz  (PEP) 

enzimleri kullanılır. Glutenin büyük bir bölümü midede sindirildiğinden,  midenin asidik ortamında inaktive 

olmayan PEP enzimleri tedavide önemli rol oynarlar ( Gass, Bethune, Siegel, Spencer, & Khosla, 2007b, ss. 472-

480 ). 
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Flavobacterium meningosepticum, Sphingomonas capsulate ve Myxococcus xanthus bakterilerinden elde edilen 

PEP’lerin çölyak hastalığının patogenezinde prolin ve glutaminden zengin peptitlerin parçalanmasında etkili 

olduğu görülmüştür. Bahsedilen bakteriler glutenin parçalanmasını hızlandırsa da, enzimlerin kombine şekilde 

kullanımının gluten peptitlerinin yıkımında daha etkin olduğu görülmüştür. Arpadan izole edilen  EP-B2 sistein 

proteaz geniş pH aralıklarında stabil olup, glutenin etkinliğini hidrolize etmiştir .Yapılan çalışmalarda, EP-B2 ve 

S. capsulata veya F. meningosepticum’dan elde edilen enzim karışımının gluten proteazını artırdığı gözlenmiştir 

( Siegel , Bethune , & Gass , 2006a, ss. 649-658  ). 

 

Aspergillus niger mantarından elde edilen Aspergillus niger prolil endoproteaz enzimi  ( AN-PEP) gluten 

moleküllerini parçalamakta ve gluten moleküllerinin bu enzim ile muamelesi sonucu gluten spesifik T hücrelerinin 

immun cevabını inhibe ettiği görülmüştür ( Stepniak , Spaenij , & Mitea , 2006, ss. 621-629  ).  

 

Gluteni parçalamaya yönelik başka bir yaklaşımda, Triticeate ailesine ait tahıllardan elde edilen enzim 

karışımlarının kullanılmasıdır. Buğday, arpa ve çavdar kaynaklı enzim karışımının buğdaydaki gliadin ve 

çavdardaki sekalini in vitro ortamda parçaladığı görülmüştür. Enzim uygulamasından sonra gliadin ve sekalinin 

bağırsak epitel hücre kültüründe ve organ biyopsisinde zarar verici etkilerini kaybettikleri gözlenmiştir ( Stenman 

, Venalainen , & Linfors , 2010, ss. 242-249) .  

 

Zamakhchari (2011), diş plağından gluteni parçalama yeteneğine sahip Rothia türünü saptamıştır. Gluteni  tam 

olarak sindirecek   enzim ve/veya  enzim karışımı belirlenmese de,  Rothia türlerinin gluten parçalayıcı enzimler 

açısından önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.  

 

Probiyotik Bakteriler ile Glutenin Parçalanması 

 

Çölyak hastalığı, hastalığın patogenezinde etkili olan ince bağırsak mikroflorasındaki değişiklikler ile ilişkilidir. 

Çölyak hastalığı tedavi edilmediğinde, bağırsak mikroflorasında bulunan Bifidobacteria grubuna ait bakteriyel 

popülasyonunda değişikler meydana gelir  ( Sanchez , Donat , & Ribes , 2010, ss. 1105-1111 ). Hücre kültür 

örneklerinde ve hayvan deneylerinde Bifidobacteria türlerinin gluteni yıkımlayarak, hastalığın toksik etkilerini 

azalttığı görülmüştür. Bu tedavi yönteminde çölyak hastalarında ince bağırsaktaki proinflamatuvar mikrobiyel 

ortamın baskılanması hedeflenmekte ve Bifidobakterium’un bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi de göz önünde 

bulundurulduğunda, bu probiyotik  bakterilerin çölyak hastalığında alternatif tedavi yöntemi olabileceği 

düşünülmekte ve klinik araştırmalar devam etmektedir ( Cinova , De Palma , & Stepankova , 2011, ss. 161-169  ). 

Ayrıca, non-enfeksiyöz Necator Americanus larvaları kullanılarak proinflamatuvar Th1 T- hücre cevabını daha az 

agresif olan  Th 2 cevabına dönüştürmeyi hedefleyen çalışmalarda gündemdedir ( Daveson vd., 2011a, s. 17366 ).  

 

Polimerik Bağlayıcılar  
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Gluteni parçalayan polimerler, ince bağırsak lumeninde glutenin  etkisinin azaltılması için  alternatif olarak 

değerlendirilebilir. Hidroksietilmetakrilamid (HEMA) ve sodyum 4-stiren sulfonat ( SS) polimerlerinin gliadin ile 

kompleks oluşturma ve gliadini etkisiz hale getirme etkileri olup, ince bağırsak epitel hücrelerinde gliadinin  zararlı 

etkilerini ortadan kaldırdıkları görülmüştür ( Pinier , Verdu , & Nasser , 2009a, ss. 288-298  ). 

 

P ( HEMA-co-SS) kompleksinin,  glutene maruz kalındığında ince bağırsak mukozasında meydana gelen 

değişimler sonucu oluşan immun yanıtı  engellediği görülmüştür. Ayrıca polimerlerin, gliadinlerin bağırsak 

bariyerindeki geçişlerini  ve immun yanıt sonucu oluşan makrofajların  ve intraepitelyal lenfositlerinin sayısını 

azalttığı saptanmıştır ( Pinier, Fuhrmann , & Galipeau , 2012b, ss. 797-806  ). 

 

 

Intestinal Geçirgenliğin Azaltılması  

Çölyak hastalığı tedavi edilmediğinde ortaya çıkan en önemli semptom bağırsak geçirgenliğinin artmasıdır. 

Çölyak hastalarında, zarar görmüş bağırsak epitelinden Vibrio Cholerae’dan salgılanan ZOT toksininin yapısına 

benzeyen zonulin adında bir  protein salgılanır ( Baldassarre, Laneve , & Grosso , 2008, ss. 152-158  ). 

 

 Zonulin vasıtasıyla gluten peptitleri subepitelyal lamina propriaya geçerek yıkıcı T-hücre cevabını tetikler ve 

sürdürür. Zot veya zonulin’e benzer yapıda ve zot/zonulin reseptörü bloke ederek bağırsak yüzeyindeki hücreler 

arası bağlantıyı güçlendiren ve gluten emilimini önleyici etkiye sahip bir oktapeptit (A-1001) üretilmiştir. A-

1001’in güncel adı olan Larazotide asetat ( veya AT-1001, fzı/0) bir oktapeptit olup zonulin  yapısındadır  ( Ferrari, 

Zanelli , & Neuberg , 2004, ss. 5818-5826  ). 

 

Transglutaminaz İnhibitörü  

 

Bu tedavi yönteminde, TG2 inhibitörleri ile gliadin pepsin deaminasyonunun inhibisyonu ve  bunların HLA-DQ2 

ve HLA-DQ8 ‘e bağlanmasının engellenmesi ve T-hücre aktivasyonunun engellenmesi amaçlanmıştır ( Molberg, 

Mcadam, & Korner, 1998, ss. 713-717 ). Transglutaminazlar doku homeostazında birçok önemli fonksiyonda yer 

aldıklarından,  inhibitör ajanların intestinal epitelden geçebilecek ancak sistemik dolaşıma ulaşmayacak şekilde 

geliştirilmeleri gerekir. Son zamanlarda,TG2’ye 70-225 kat spesifik olan transglutaminaz inhibitörlerinin in vitro 

test edilmiş olması bu yaklaşımın güvenilirliğini artırmıştır ( Gass , Bethune , & Siegel , 2007a, ss. 288-298 ). 

 

TG2 inhibitörleri; etki mekanizmalarına göre rekabetçi, reverzibl ve irreverzibl amin inhibitörleri olmak üzere 

sınıflandırırlar. Rekabetçi amin inhibitörleri en fazla tercih edilen inhibitörlerdir. Transamidasyon prosesinde TG2 

aktivitesini doğal amin grupları ile rekabet ederek inhibe ederler. TG2 halen enzimatik olarak aktif olduğundan, 

rekabetçi amin inhibitörlerinin varlığında transamidasyon devam etmektedir.  Bu nedenle,  isopeptit çapraz 

bağlantı  doğal glutamin substrat ve doğal amin substrat arasında olmak yerine  doğal glutamin substratı ve 

rekabetçi amin inhibitörü arasında olur ( Siegel & Khosla , 2007b, ss. 232-245 ). Reversibl TG2 inhibitörleri 

substratın aktif bölgeye ulaşmasını bloke ederek enzim aktivitesini engeller. İrreverzibl TG2 inhibitörleri ise, 
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enzimi modifiye ederek substrata bağlanmayı engelleyerek enzim aktivitesini engeller ( Lai , Slaughter , Peoples 

, Hettasch, & Greenberg, 1998, ss. 1776-1781).    

 

HLA-DQ  Inhibitörleri 

 

Çölyak hastalığının patogenezinde, gliadin peptitlerinin HLA-DQ2/HLA-DQ8  aracılığı ile CD4+T hücrelerine 

sunulması ve Th1 inflamatuvar yanıt önemlidir. Bu tedavi yönteminde, immun yanıtı  önlemede DQ2 ve DQ8’in 

bloke edilmesi amaçlanır. Bu amaçla bazı gliadin peptitlerinin modifikasyonu ile HLA-DQ2 ve HLA-DQ8 ‘e 

yüksek affinite gösteren gluten peptitleri üretilmiştir. Ancak böyle bir bloker ajan kullanımı ile HLA-DQ2/HLA-

DQ8 dışında diğer HLA antijenlerinin etkilenmemesi için çalışmalar sürmektedir ( Esposito, Caputo,  & Troncone 

, 2007, ss. 272-280 ). 

 

 

Immunomodulators ( CCX82b) 

 

Çölyak hastalığının patogenezinde kemokin CCL25 ve reseptörü  CCR9 intestinal inflamasyondan sorumlu olup, 

intestinal endotelyuma bağlanarak glutene spesifik T hücrelerini  inflasmasyon bölgesine çeker. Çölyak 

hastalığının tedavisinde, CCR9 reseptörlerinin inhibisyonu  ile   T hücrelerinin kandan intestinal mukozaya 

geçişini  engellemek amacıyla anti -kemokin CCR-9 blokajı ( CCX82b) geliştirilmiştir. Günde iki tablet şeklinde 

uygulanmakta olup, faz 3 çalışmaları devam etmektedir. Gluten peptitlerinin HLA DQ2 /8 molekülü ile 

bağlanmasını bloke ederek T hücre reaktivasyonunu bloke etmekte bir başka tedavi yaklaşımı olabilir ( Sollid & 

Khosia , 2011, ss. 604-613 ). 

 

SitokinTerapisi 

 

Çölyak hastalarının bağırsak mukozasında gluten ile reaksiyona giren CD4 T hücreleri daha çok interferon-γ’nın 

baskın olduğu proinflamatuvar sitokinler üretir ( Camarca, Anderson,  & Mamone, 2009, ss. 4158-4166 ). 

Çölyak hastalığında doğuştan ve  adaptif immunitenin aktivasyonunda IL-15’in etkisi fazladır. IL-15, intestinal 

epitel ve subepitelyel sunucu antijen hücreler olan dendtrik ve makrofajlardan salgılanır ( Keech, Dromey , & 

Chen 2009, s. 355 ). 

 

Hastalığın patogenezinde rol oynayan proinflamatuvar sitokinlerden IL-15 ‘in bloke edilmesi veya inhibitör bir 

sitokin olan IL-10 ile tedavilerde deneysel olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak sonuçlar henüz kesin 

olmadığı gibi yan etkiler nedeniyle glutensiz diyete alternatif olmaları şüphelidir ( Rodrigo, 2009 , ss. 1865-1875 

).   

 

Aşı Uygulaması 
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Çoğu alerjik ve otoimmun hastalıkların tedavisinde peptit aşıları gündeme gelmektedir. Çölyak aşısı, gluten 

fragmanlarına karşı immun tolerans oluşturmak ve glutenin toksik etkilerine karşı hastaların duyarlılığını azaltmak 

amacıyla  alternatif  bir tedavi yöntemi olarak düşünülmüştür ( Anderson , Degano , Godkin , Jewell, & Hill, 2000, 

ss. 337-342) .  Çölyak aşısı henüz araştırma aşamasında olup önleyici amaçlı değil daha çok tedavi amaçlı bir aşı 

olarak planlanmıştır (Rossi, 2015, ss. 282-289 ). Aşı içerisinde, çölyak hastalığında çeşitli semptomlara ve bağırsak 

hasarına neden olan ve  T- hücre reaksiyonuna yol açan  gluten proteininin 3’lü peptit kısmı bulunmaktadır ( 

Daveson  & Andrews , 2017b, ss. 78-90 ). 

 

Çölyak aşısı üzerinde yapılan çalışmada,  glutensiz beslenen hastaların bir kısmına haftada iki gün aşı diğerlerine 

ise, placebo uygulanmıştır. İlk doz uygulandığında T- hücreleri aktive olmuş fakat tedavi tamamlandığında T- 

hücrelerinin aşı ile aktive olmadığı görülmüştür. Bu hastalar gluten ile beslendiğinde T- hücreleri aktive olmayarak 

vücuda zarar vermemektedir. Aşı, CD4+T hücre proliferasyonunu, IL-2 ve IFN-γ yapımını baskılamıştır ( 

Maurano, Siciliano , & Giulio,  2001, ss. 290-295 ).  

 

Çölyak aşısı; vücutta bağırsak hasarı sonucu oluşan çeşitli semptomları tetikleyen ilgili immun sistem bölümünü 

hedef almakta , immun sistemin diğer bölümlerini etkilememektedir. Ayrıca, yapılan biyopsiler sonucunda aşının 

bağırsağa zarar vermediği görülmüştür ( Gottlieb,  Dawson, Hussain, & Murray, 2017, ss 91-102).  

 

Sonuç 

 

Çölyak hastalığının patogenezinin daha iyi anlaşılması  ve  çölyaklı birey sayısının artması sonucu glutensiz diyete 

alternatif  tedaviye yönelik yeni terapatik  yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu tedavi yöntemlerinin klinik geçerliliği 

doğrulanacak olup özellikle immun tedaviler ve etkinliği artıran yan etkileri azaltan kombine tedaviler daha çok 

gündeme gelecektir ( Vilppula, Kaukinen , & Luostarinen,  2009, ss. 9-49 ).  

. 

Glutenin toksik olmayan fragmanlara ayrılmasını amaçlayan enzim tedavisi, laktoz intoleransı ve pankreatik 

yetersizliğin tedavisinde enzim karışımlarından faydalanıldığı için tanıdık bir tedavi olup alternatif tedavi olarak 

ilgi çekmiştir  ( Christina , Tennyson , Suzanne , Lewis, & Peter, 2009, ss. 303-309) 

 

Enzim tedavisinde, enzimlerin pepsine duyarlı olmaları ve düşük pH’da etkin olmaları , maya kaynaklı enzimlerin  

duodenumda T hücre aktivasyonunu ve  immunostimulan peptitlerin epitelden geçisini  yüksek dozlarda engellese 

de, enzim tedavisi  glutensiz diyete yardımcı ve umut verici bir tedavi olarak gündemdedir ( Pyle, Paaso , & 

Anderson,  2005, ss. 687-694 ).  

 

Gluten peptitlerin HLA DQ2/8 molekülü ile bağlanmalarını bloke etmek için bloker kullanımı  HLA DQ2/8 

dışında diğer HLA antijenlerini etkilememesi gerektiğinden bu tedavi yöntemiyle ilgili çalışmalar sürmektedir ( 

Sollid  & Khosla , 2011, ss. 604-613 ). 
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Glutene maruz kalındığında aktif hale geçerek vücuda zarar veren bağışıklık sistemi hücresini etkisiz hale 

getirmeyi amaçlayan aşının faz 1 çalışmaları tamamlanıp faz 2 çalışmaları başlamıştır. Aşının piyasaya çıkışı yakın 

bir gelecekte görünmese de, umut vericidir ( Brown vd., 2011, ss. 437-438 ).  

 

Sonuç olarak tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan çölyak hastalığının önemli bir sağlık sorunu olarak kabul 

edilmesi gerekli olup, umut veren bu terapötik yaklaşımların yan etkileri ve maliyetleri açısından pratiğe 

geçirilmeleri kolay olmayacağından sadece sağlık sektörü değil gıda sektörünün de çalışmalarını detaylı bir şekilde 

sürdürmeleri gerekmektir. 
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50-)  ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MİGREN 

Arş. Gör. Şeyda Binay Arş. Gör. Merve Gümüş, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kahraman, 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. 

Baş ağrısı sinir sisteminin en yaygın görülen hastalıklarından biridir. Gerilim tipi baş ağrısı, migren, küme 

baş ağrısı ve kronik günlük baş ağrısı sendromları olarak adlandırılan ve önemli ölçülerde yetersizlik oluşturan 

çeşitli alt tipleri vardır. Tüm dünyada baş ağrısı bozukluklarının az tanındığı, baş ağrısının kapsamı ve ölçümünün  

küçümsenmeye devam ettiği ve daha az tedavi edildiği görülmektedir. Baş ağrıları bölgesel farklılıklara rağmen 

dünya çapında bir problemdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), göre baş ağrısı işgücü kaybına neden olan ilk 10 

hastalığın içindedir. 

Baş ağrıları yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkilemektedir. Çocukların yaşam tarzındaki 

istenmeyen değişikliklere bağlı olarak son 30 yıl içinde çocukluk çağı migren ve tekrarlayan baş ağrı sıklığı 

artmaktadır. Yapılan yeni çalışmalarda çocukluk döneminde görülen migren baş ağrısının görülme sıklığı artmıştır. 

Bu nedenle bu derlemede çocukluk migren baş ağrısı, klinik özellikleri, tanı kriterleri, tedavisi ve ağrının 

yönetiminde hemşirenin sorumlukları literatür doğrultusunda incelenmiştir.   

Anahtar kelimeler: çocuk, baş ağrısı, migren, ağrı. 

Migraine in childhood 

Abstract 

Research Assist. Binay Ş., Research Assist. Gümüş M., Assist. Prof. Dr. Kahraman A. 

Ege University, Faculty of Nursing, Pediatric Nursing Department 

Headache is one of the most common diseases of the nervous system. There are a variety of subtypes called stress 

type headache, migraine, cluster headache and chronic daily headache syndromes, which are significant deficits. 

It is seen that headache disorders are less recognized, coverage and measurement of headache continues to be 

underestimated and less cured all over the world. Despite regional differences, headaches are a worldwide problem. 

According to the World Health Organization (WHO), headache is among the first 10 diseases causing labor loss. 

Headaches affect children as well as adults. Childhood migraines and recurrent headaches have increased in the 

last 30 years due to unwanted changes in children's lifestyle. In recent studies, the incidence of migraine headache 

seen in childhood has increased. For this reason, the responsibilities of the nurses in the management of childhood 

migraine headache, clinical features, diagnostic criteria, treatment and pain in this review have been examined in 

the light of the literature. 

Key words: Child, headche, migraine, pain. 

Giriş 

Baş ağrısı sinir sisteminin en yaygın görülen hastalıklarından biridir. Gerilim tipi baş ağrısı, migren, küme 

baş ağrısı ve kronik günlük baş ağrısı sendromları olarak adlandırılan ve önemli ölçülerde yetersizlik oluşturan 

çeşitli alt tipleri vardır. Tüm dünyada baş ağrısı bozukluklarının az tanındığı, baş ağrısının kapsamı ve ölçümünün  

küçümsenmeye devam ettiği ve daha az tedavi edildiği görülmektedir (Stovner ve ark. 2007; WHO, 2016).  Baş 
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ağrıları bölgesel farklılıklara rağmen dünya çapında bir problemdir. Her yaştan, ırktan, gelir düzeyinden ve coğrafi 

bölgelerden insanları etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), baş ağrısı yükünü azaltmak için küresel 

kampanya adı altında bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmaya göre baş ağrısı işgücü kaybına neden olan ilk 10 

hastalığın içindedir (Steiner 2004).   

Baş ağrıları yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkilemektedir. Çocukların yaşam tarzındaki 

istenmeyen değişikliklere bağlı olarak son 30 yıl içinde çocukluk çağı migren ve tekrarlayan baş ağrı sıklığı 

artmaktadır (Özge ve ark. 2011).  Çocuklarda baş ağrıları; migren, psikosomatik veya strese bağlı, kafa içi veya 

kafa dışı enfeksiyonlara ikincil (menenjit, meningoensefalit, sinüzit gibi), kafa içi kitle lezyonları ve kafa veya 

boyun yaralanmaları sonucu gelişebilir. Gözün kırma kusurları, şaşılık ve dişlerin maloklüzyonuda çocuklardaki 

baş ağrılarının daha az sıklıkta rastlanan diğer önemli nedenleridir.  Migren ve gerilim tipi baş ağrısı (GTBA), 

çocukluk ve adölesan çağında en sık görülen baş ağrısı tipleridir. Türkiye’de okul çocuklarında yapılan çalışmada 

prevalans, gerilim tipi baş ağrısında %24,7, migrende %10.4 olarak bulunmuştur (Özge ve ark. 2002; Özge ve ark. 

2011; Gürkaş ve ark. 2017). Gürkaş ve ark. (2017) çalışmasında 5-19 yaş arası çocuklarda migren görülme oranı 

% 57,8, olarak saptanmıştır. Çalışmada migren tanısı alan çocukların 5-7 yaş ve 8-11 yaş döneminde kız ve erkek 

sayılarının oldukça yakın olduğu, 12-19 yaş döneminde ise kızların belirgin derecede arttığı görülmüştür  (Gürkaş 

ve ark. 2017).  

Yapılan yeni çalışmalarda çocukluk döneminde görülen migren baş ağrısının görülme sıklığı artmıştır. 

Bu nedenle bu derlemede çocukluk migren baş ağrısı, klinik özellikleri, tanı kriterleri, tedavisi ve ağrının 

yönetiminde hemşirenin sorumlukları literatür doğrultusunda incelenmiştir.   

Gelişme 

Çocukluk çağı baş ağrıları 

Baş ağrısı, çocuklar ve ergenlerde en sık görülen somatik yakınmadır. Görülme sıklığının yüksek olması, 

çocukların ruhsal, fiziksel durumlarını ve okul başarılarını etkilemesi, çocuk ve çocuk nöroloji polikliniklerine 

başvuruların büyük bir kısmını oluşturması nedeni ile önemli bir sağlık sorunudur (Özge ve ark. 2011; Gürkaş ve 

ark. 2017) Baş ağrısı şikayeti olan çocuklarda genel muayene, aile öyküsü, ayrıntılı nörolojik muayene 

gerekmektedir. Genel muayenede ateş ve hipertansiyonu saptamak açısından vital bulgular mutlaka 

değerlendirilmelidir. Büyüme parametreleri ve nörolojik muayene özellikle sekonder nedenlerin dışlanması 

açısından büyük önem taşır. Nörolojik muayenede ense sertliği, papil ödem, bilinç durumu, hemiparezi ve diğer 

nörolojik defisitlere mutlaka bakılmalıdır (Hayashi ve ark. 2010; Gürkaş ve ark. 2017).   

Çocuklarda akut baş ağrıları; ani başlayan, şiddeti artan tek atakla kendini gösterir. Lokalize ise sinüzit, 

otit, travma, diş, göz ve temporamandibuler eklem işlev bozukluğu, ilk migren atağı olabilir. Yaygın ise sistemik 

enfeksiyon, ateş, travma, hipertansiyon, hipoglisemi, vaskülit, MSS enfeksiyonu, kanama, lomber ponksiyon 

sonrası, elektrolit bozukluğu ve ilk migren atağı olabilir. Akut yineleyici baş ağrılar ise aralarda belirti olmadan, 

yineleyici niteliktedir (Öner ve ark. 2003). Migren, psikosomatik veya strese bağlı, kafa içi veya kafa dışı 

enfeksiyonlara ikincil (menenjit, meningoensefalit, sinüzit gibi), kafa içi kitle lezyonları ve kafa veya boyun 

yaralanmaları sonucu gelişebilir. Gözün kırma kusurları, şaşılık ve dişlerin maloklüzyonuda çocuklardaki baş 

ağrılarının daha az sıklıkta rastlanan diğer önemli nedenleridir.   Migren ve gerilim tipi baş ağrısı (GTBA), 
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çocukluk ve adölesan çağında en sık görülen baş ağrısı tipleridir (Özge ve ark. 2002; Özge ve ark. 2011; Ekici ve 

ark. 2011; Gürkaş ve ark. 2017). 

 

Migren  

Migren, binlerce yıldır bilinen bir hastalık olup nörolojik, gastrointestinal ve otonom değişiklikleri olan 

primer bir baş ağrısıdır (Fofi ve ark. 2011; Özturan ve ark. 2016). The International Headache Society (IHS) 

tarafından birçok epidemiyolojik çalışma yapılmış ve migrenin yüksek prevalansa sahip olduğu,  sosyo-ekonomik 

ve kişisel etkileri olduğu kanıtlanmıştır (IHS, 2013; IHS, 2018).   Hastalıkların Global Yükü (GBD 2010) 

çalışmasında dünyada en yaygın görülen hastalıklar listesinde üçüncü sırada yer almıştır. GBD 2015’te 50 yaş altı 

morbidite nedeni olarak üçüncü sırada yer almıştır. IHS (2018) tarafından yapılan sınıflamada Aurasız ve Auralı 

Migren olmak üzere migrenin iki ana tipi vardır. Aurasız migren, spesifik özellikleri olan baş ağrısı ile karakterize 

klinik bir sendromdur. Auralı migren ise genellikle baş ağrısından önce gelen veya bazen baş ağrısına eşlik eden 

geçici fokal nörolojik semptomlarla karakterizedir. Bazı hastalar ayrıca baş ağrısından saatler veya günler önce 

meydana gelen prodromal faza ve/veya baş ağrısının giderilmesinden sonraoluşan  postdromal faza maruz kalırlar. 

Prodromal ve postdromal semptomlar arasında hiperaktivite, hipoaktivite, depresyon, belirli besinler için istek, 

tekrarlayan esneme, yorgunluk ve boyun sertliği ve/veya ağrı yer alır. Bir hasta, birden fazla tip, alt tip veya migren 

alt formu için kriterleri karşıladığında, tüm bunların hepsi teşhis edilmeli ve kodlanmalıdır (IHS, 2018). 

Migrenin tipik özellikleri 4-72 saat sürebilen ve genellikle tek taraflı orta veya ağır şiddetli olan ve 

tekrarlayan şekilde görülen bir baş ağrısı bozukluğu olmasıdır (Özturan ve ark. 2016). Çocuklarda veya ergenler 

migren süresi değişebilmektedir. Ortalama 2-72 saat sürmektedir. Çocuklar ve ergenlerde (18 yaş altı) migren 

ağrısı yetişkenlerle kıyaslandığında sıklıkla bilateraldir. Tek taraflı ağrılar daha çok geç ortaya çıkar. Çocuklarda 

migren baş ağrısı genellikle frontotemporaldir. Baş ağrısına eşlik eden bulantı-kusma ve fonofobi-fotofobi migren 

tipi baş ağrısını düşündürtmelidir. Occipital baş ağrısı nadir ve teşhis dikkati gerektiren bir durumdur. Çocuklar, 

literatürde "yüz migren" olarak adlandırılan yüzdeki ağrı bölgesine sahiptir; bu hastaların ayrı bir alt migren hastası 

oluşturduğuna dair kanıt yoktur (Ekici ve ark. 2011; IHS, 2018). Karsan ve ark. (2016) çalışmasında çocuklarda 

migren ağrısının görülme yaşı ortalama 8 yaş olarak saptanmıştır. En erken migren ağrısı belirtileri 18 aylık 

bebeklerde görülmüştür.  

Migren tanı kriterleri 

Çocukluk çağında görülen baş ağrıları için -özellikle migren ağrısı için- 1950 yılından beri birçok 

tanımlama, sınıflama önerilmiştir. Migren, bulantı ve/veya kusma, karın ağrısı, aura, pozitif aile öyküsünün 

olduğu, arada ağrısız dönemlerin görüldüğü ve en az iki ya da üç kez tekrarlayan zonklayıcı tipte baş ağrısı atağı 

olarak tanımlanmıştır (Vahlquist, 1955; Prensky & Sommer 1979).  

  Uluslararası Baş Ağrısı Derneği tarafından 1988’te geliştirilen sınıflandırma sistemi (Tablo 1) baş 

ağrılarının tanısında altın standart olarak kabul edilmiştir (Baş Ağrısı Bozukluklarının Uluslararası 

Sınıflandırması-ICHD). Fakat bu kriterler erişkinlerden uyarlandığı için çocuklarda duyarlılığı düşük 

bulunmuştur. ICHD tanı kriterleri ile yapılan klinik çalışmalarda bu kriterlerin çocukluk çağı baş ağrılarındaki 

duyarlılığı %47-66 arasında bildirilmiştir (Lima ve ark.. 2005; Maytal ve ark. 1997; Winner ve ark. 1997). ICHD 
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2004 yılında birçok değişiklik yapılarak çocuklarda kullanımı daha uygun hale getirilmiştir (ICHD-II). Yeni 

kriterlerde çocukluk çağı migreninde ağrı süresinin 1 saat gibi kısa olabileceği, ağrının sıklıkla çift taraflı 

olabileceği ve fotofobi/fonofobinin çocuğun karanlık ve sessiz bir odaya çekilmesi gibi davranışlarından 

anlaşılabileceği belirtilmiştir (Powers ve ark. 2004).  

 Tablo 1. Baş ağrısı bozukluklarının uluslararası sınıflandırması (ICHD-II),2004  

1.Migren  

1.1 Aurasız Migren  

1.2 Auralı migren  

1.2.1 Migrenöz baş ağrısı ile birlikte tipik aura  

1.2.2 Migrenöz olmayan baş ağrısı ile birlikte tipik aura  

1.2.3 Baş ağrısı olmadan tipik aura  

1.2.4 Familyal hemiplejik migren  

1.2.5 Sporadik hemiplejik migren 

1.2.6 Basiller tip migren  

1.3 Migren öncüsü çocukluk çağı peryodik sendromları  

1.3.1 Siklik kusma  

1.3.2 Abdominal migren  

1.3.3 Çocukluk çağı benign paroksismal vertigosu  

1.4 Retinal migren  

1.5 Migren komplikasyonları  

1.5.1 Kronik migren  

1.5.2 Migren statusu  

1.5.3 İnfarkt olmadan persistan aura  

1.5.4 Migrenöz infarkt 
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1.5.5 Migrenin tetiklediği nöbet  

1.6 Olası migren  

1.6.1 Olası aurasız migren  

1.6.2 Olası auralı migren  

1.6.3 Olası kronik migren  

2. Gerilim tipi baş ağrısı  

2.1 Sık olmayan epizodik gerilim tipi baş ağrısı  

2.2 Sık epizodik gerilim tipi baş ağrısı  

2.3 Kronik gerilim tipi baş ağrısı  

2.4 Olası gerilim tipi baş ağrısı  

Migren ağrılarının klinik özellikleri 

Migren genellikle çocuğun günlük aktivitelerini yapmasını engelleyen bir orta-şiddetli zonklayıcı baş 

ağrısı ile karakterize hastalıktır. Ergenler ile yapılan bir çalışmada son 3 ay içinde ortalama 6.95 gün migren ağrısı 

nedeni ile günlük islerini yapamadıklarını ve üretkenliklerinin azaldığını belirtmişlerdir (Powers ve ark. 2006).  

Migren; ataklar halinde görülür. Prodromal dönem, aura, baş ağrısı ve buna eşlik edebilen bazı semptomlar ve 

sonunda iyileşme görülür. Tüm fazların birlikte olmayabilir ve aura da görülmeyebilir. Migren atakları saatler 

hatta günler boyunca sürebilir bir ay içinde 6-8’den fazla görülemez. Ayrıca; 

- Prodromal dönemde (ağrıdan saatler/günler önce yavaşça gelişen semptomlar dönemi) kişilik 

değişiklikleri, irritabilite, öfori, çok yeme, bazı yiyecekleri çok tüketme, çok sıvı alma, sıvı retansiyonu 

görülebilir 

- Dakikalar, saatler içinde gitgide artan ağrı, 1-72 saat sürebilir, zonklayıcı karakterdedir ve aktivite ile 

artar.  

- Ağrı ile birlikte iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, solukluk, fotofobi, fonofobi, periorbital 

solukluk görülebilir.  

- Ekstremitelerde soğukluk, kan basıncında yükselme veya düşme, baş dönmesi, bayılma gibi otonomik 

bulgular gözlenebilir.  

- Çocuklar genellikle sakin, karanlık bir yerde olmaya ve uyumaya isteklidir ve uyku ile genellikle ağrıda 

belirgin bir azalma olabilir.  

- Baş ağrısı geçtikten sonra yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu devam edebilir (Winner ve ark. 2001; 

Wober-Bingol ve ark. 2004; Winner, 2005).  
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Yapılan bir çalışmalarda aile öyküsü pozitif olan çocuklarda migren görülme sıklığı fazladır (%46-77,5 oranında) 

(Millichap & Yee 2003; Bugdayci ve ark, 2005). Yetmiş üç migrenli çocuğun 23 yıllık izleminde üçte birinin 

çocuğunda migren geliştiği; migrenin özellikle anneleri yolu ile kız çocuklarına geçtiği belirtilmiştir (Bille, 1981). 

Migren tedavisi 

Pediatrik popülâsyonda migren sıklığına, atakların şiddetine rağmen literatürde migren tedavisi ile ilgili 

çok az kontrollü veri vardır. Ayrıca plesebo ilaçlara cevap yüksek olması nedeniyle ilaçların etkinliğini 

kanıtlamada zorluklar yaşanmaktadır (Ever ve ark, 2009).  Tedavi seçimi ağrı toleransına, semptomlara, şiddetine, 

yeti yitimi olup olmadığına göre değişir. Migrenli hastaya uygun tedavi; bireysel olarak tolere edilebilen, baş 

ağrısının getirdiği yeti yitimini azaltan veya ortadan kaldıran ve ağrı tekrarına engel olan tedavidir (Balotton & 

Temrine, 2007). Tedaviye yön vermesi açısından baş ağırısı günlüğü migren için önemlidir. Baş ağrısı günlüğü 

ağrının tam olarak sıklığı, şiddeti, frekansı ve yeti yitimine sebep olup olmadığı konusunda bilgi verir. Eksiksiz 

bilgi kaydı sayesinde tetikleyici faktörler de belirlenebilir. İyi bir ağrı günlüğüne; 

- Baş ağrısının başlangıç zamanı 

- Aura olup olmadığı 

- Şiddeti, süresi ve yeti yitimi mutlaka not edilmelidir.  

Adolesan hastalara visüel anolog skor ile ağrılarına kaç puan verdiklerini not etmeleri istenebilir. Ayrıca 

fotofobi, fonofobi, bulantı kusma gibi ek semptomlar da not edilebilir. Hasta günlüğe ağrı kesici medikasyonu ne 

zaman ve ne dozda aldığını ve medikasyon sonrası 2. saatte ağrının şiddetini not etmelidir. Yeti yitimi ağrı 

sırasında hastanın aktivitesindeki azalma şeklinde yorumlanmalıdır (Wasiewski 2000). Migrenin medikal tedavisi 

3 grupta incelenmektedir:  

1. Ağrı, bulantı, kusma gibi akut semptomların tedavisi (Akut semptomatik tedavi)  

2. Yakın atakların önlenmesi (Abortif tedavi)  

3. Gelecekteki atakların önlenmesi (Proflaktik tedavi) Bir hastada ataklar kısa ve aralıklıysa, kendi kendine 

sonlanıyorsa tedavi vermek gerekmez.  

Yine yılda 1-2 atak geçiriliyor ve bunlar 1-2 saat gibi kısa sürüyorsa da tedavi gerekmeyebilir. 

Farmokolojik tedavi içerisinde; adölesanlarda kullanım izni olan almotriptan, nazal sumatriptan ayrıca analzejik, 

beta adrenerjik blokörler, antihistaminikler, kalsiyum kanal blokörleri, antiepileptikler ve antidepresanlar 

kullanılmaktadır (Rothner 2001).   

Hemşirelik yönetimi 

Uyku hijyeni, diyet, egzersiz çocuklarda klinik çalışılmış̧ ve kabul görmüş önlemlerdir. Uykusuzluk en 

sık karşılaşılan tetikleyici olduğu için yatağa geç gitme, geç uyanma baş ağrısına sebep olabilir. Ergenlik çağında 

özellikle kızlar kilo alımından korktuklarından sabah ve öğlen öğünlerini atlayabilmekte bu da şiddetli baş 

ağrılarına neden olmaktadır. Hasta ve ailesi bu konularda bilgilendirilmelidir.  

Ayrıca yiyeceklerin (şeker, kafein, fındık, fıstık vb.) ve kokuların da migreni tetikleyebilmektedir. Bu 

nedenle çocuğun hangisine karşı hassas olduğunu bilmek için hasta günlüğü tutmanın önemi anlatılmalıdır. Okul 

ödevleri, rutinin dışına çıkmak, akran-aile ilişkileri, hayal kırıklığına uğrama adölesan döneminde karşılaşılan stres 

kaynaklarıdır ve migreni tetikler. Hastalara stres yönetimini öğretmek ve motive etmek yararlı olabilir (Riback 
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1999). Fakat tüm bu önlemlere rağmen baş ağrıları devam ederse profilaktik tedavi yaklaşımları düşünülmelidir 

(Battistella ve ark. 1993).  

Sonuç 

Sonuç olarak, çocuklarda görülen tekrarlayan baş ağrıları çocuk ve çocuk nöroloji poliklinik başvurularının önemli 

bir bölümünü oluşturmaktadır. Basit olarak yapılabilecek ayrıntılı bir öykü, dikkatli genel ve nörolojik muayene 

ile bile büyük ölçüde hastaların tanılarına yönlenilebilir. Birincil baş ağrısı düşünülen hastalarda ailenin ve 

hastanın kaygısı da bir ölçüde rahatlatılabilir (Gürkaş ve ark. 2017). Çocukluk dönemi baş ağrılarının özellikle 

migrenin erken teşhis edilmesi ve ağrının yönetilmesi konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  
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51-)  HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONUNDA ATİPİK  SEROLOJİK PROFİLLER 

İLE HBV DNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Neriman AYDIN1,Güneş ÖZÇOLPAN1,Yağız PAT1, Sevin KIRDAR1 
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın. 

Özet: 

Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu tüm dünyada yaygın olarak görülen önemli sağlık sorunlarından biri olup 

enfeksiyonun tanı ve takibinde  serolojik testler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bazen beklenenin dışında 

atipik serolojik profillerle karşılaşılabilmektedir. Atipik serolojik profillerin nedenleri arasında farklı bir HBV suşu 

ile süperenfeksiyon, immün baskılama sonucu mutant suşların seçilmesi, virüs reaktivasyonu ve konağın antikor 

yanıtında yetersizlik ya da cevapsızlık bulunmaktadır. Bu durumda genellikle HBV DNA veya mutasyon 

araştırılması önerilebilmektedir. Ancak HBV DNA düzeyleri ile atipik serolojik profiller arasındaki ilişki 

bilinmemektedir. Bu çalışmada, atipik serolojik profiler ile HBV DNA düzeyleri arasındaki ilişkinin retrospektif 

olarak araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya HBV enfeksiyonu ön tanısı ile HBV DNA istemi yapılan toplam 1998 hasta dahil edildi. Hastalara 

ait elektronik dosyalardan  hepatit B belirteçleri,  atipik serolojik profiller (HBsAg ve anti-HBs birlikte pozitifliği, 

HBV DNA varlığında HBsAg negatifliği, HBeAg,anti-HBe birlikte pozitifliği) yönünden değerlendirildi. 

Hastaların HBsAg, anti-HBs, HBeAg ve anti-HBe göstergeleri kemilüminesan immünolojik yöntem ile 

çalışıldı.Serum örneklerinden HBV DNA düzeyleri, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu  (PZR) yöntemi 

ile belirlendi. Atipik serolojik profil bulunan hastalarda HBV DNA düzeyi (20 ,102,103,104 IU/ml‘nin altında 

olması) ile atipik serolojik profiller arasındaki ilişki araştırıldı.  

Çalışmaya alınan HBV DNA’sı pozitif toplam 1869 hastanın 1077’si (%57.6) erkek, 792’si (%42.4) kadın 

olup, yaşları 0-89 (yaş ortalaması: 46.1) yıl arasında değişmektedir. Çalışmaya alınan HBV DNA’sı pozitif 

hastaların %7.7’unda(144 hasta) atipik serolojik profil bulunmuştur. Bunlar arasında en sık HBsAg ve anti-HBs 

birlikte pozitifliği %5,7 (93hasta) , HBeAg ve anti-HBe birlikte pozitiliği %0.9 (15 hasta) olarak belirlenmiş ve 

HBV DNA’sı pozitif olmasına rağmen %2,2 hastada HBsAg negatif olarak bulunmuştur.  

Hepatit B virüsü DNA düzeyleri ile atipik serolojik profiller arasındaki ilişki incelendiğinde; sadece HBV 

DNA’sı pozitif olmasına rağmen HBsAg’si negatif bulunan atipik profilli hastalarda HBV DNA düzeyinin 20 

,102,103,104 IU/ml’nin altında olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

HBV enfeksiyonlarında en sık HBsAg, anti-HBs birlikte pozitifliği başta olmak üzere atipik serolojik 

profillerle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada Hepatit B virüs DNA düzeyleri ile HBsAg negatifliği dışında diğer 

atipik profillerle anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır. Atipik profiller ile karşılaşıldığında kesin bir çözüm önerisi 

bulunmadığı için  her bir hastanın  laboratuvar ve klinik işbirliği ile değerlendirilerek ve bazı ek testler uygulanarak 

aydınlatılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Hepatit B virus, HBV DNA, atipik profil, PZR 
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Abstract: 

Hepatitis B virus (HBV) infection is among the most common health problems worldwide and serological tests 

are widely used in the diagnosis and follow-up of the infection. However, it is sometimes possible to encounter 

unexpected atypical serological profiles.. Among the causes of these atypical serologic profiles are superinfection 

with a different HBV strain, selection of immunosuppressive mutant strains, virus reactivation and deficiency or 

incapacity in the antibody response of the host. In this case, HBV DNA test or mutation studies are usually 

recommended. However, the exact relationship between HBV DNA levels and atypical serologic profiles is 

unknown. The aim of this study was to investigate the relationship between atypical serological profiles and HBV 

DNA levels retrospectively. 

A total of 1998 patients prediagnosed as HBV infection and screened for HBV DNA levels  were included in 

the study. Hepatitis B markers were examined in terms of atypical serologic profiles (simultaneous positivity for 

HBsAg and anti-HBs, HBsAg negativity with detectable HBV DNA, simultaneous positivity for HBeAg, anti-

HBe positivity) from the electronic files of the patients. HBsAg, anti-HBs, HBeAg and anti-HBe markers of the 

patients were studied by chemiluminescent immunoassay. HBV DNA levels of the samples were determined by 

real-time polymerase chain reaction (qPCR) method. The relationship between atypical serological profiles and 

HBV DNA levels (below 20, 102,103,104 IU / ml) was investigated in patients with atypical serological profiles. 

Of the 1869 patients with a positive HBV DNA, 1077 (57.6%) were male and 792 (42.4%) were female and 

their ages ranged from 0 to 89 years (mean age: 46.1) years. Atypical serological profile was found in 7.7% (144 

patients) of HBV DNA positive patients. Among these, simultaneous positivity for HBsAg and anti-HBs was 

found 5.7% (93 patients), HBeAg and anti-HBe positivity was 0.9% (15 patients) and , HBsAg negativity with 

detectable HBV DNA was 2.2% . 

When the relationship between hepatitis B virus DNA levels and atypical serologic profiles is examined; the 

presence of HBV DNA level below 20, 102,103,104 IU / ml was statistically significant in patients with HBsAg 

negativity with detectable HBV DNA(p<0,05). 

In HBV infections atypical serologic profiles, especially the most frequently simultaneous positivity for 

HBsAg and anti-HBs, are encountered. In this study, no significant relationship was found between Hepatitis B 

virus DNA levels and other atypical profiles other than HBsAg negativity with detectable DNA. Since there is no 

definitive solution for atypical profiles, it is thought that each patient must be examined by laboratory and clinical 

cooperation and by applying some additional tests. 

Keywords: Hepatitis B virus, HBV DNA, atypical serological profile, PCR 

 

 

Giriş: 

Hepatit B virüsü enfeksiyonu tüm dünyada yaygın olarak görülen önemli sağlık sorunlarından biridir. Tüm 

dünyada yaklaşık 257 milyon kişide kronik HBV enfeksiyonu olduğu düşünülmektedir.  1 Bu enfeksiyonun tanısı 

ve takibi için serolojik ve moleküler testler yaygın olarak kullanılmaktadır. Enfeksiyonun başlangıcında ilk önce 
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hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)  daha sonra hepatit B e antijeni (HBeAg) serumda saptanabilmektedir. Hastalığın 

seyrine göre viral antijenlere karşı antikorlar oluşabilmekte ve bu belirteçler hastalığın takibinde rutin olarak  

kullanılmaktadır.2  

Hepatit B enfeksiyonunun oluşturduğu klinik tablolara göre bir çok farklı serolojik profil saptanabilmektedir. 

Ancak bazen alışılmışın dışında serolojik profillerle karşılaşılabilmektedir ve bunlar arasında  izole anti- HBc 

pozitifliği, HBsAg negatif hastalarda saptanan HBV DNA pozitifliği, anti-HBc negatif kronik HBV enfeksiyonu, 

HBeAg ile anti- HBe’nin birlikte pozitifliği ve HBsAg ile anti- HBs’nin birlikte pozitifliği bulunmaktadır.3 But 

atipik profillerin nedenleri virusa ve/veya konağa bağlı olabileceği gibi laboratuvar kaynaklı hatalara da bağlı 

olabilmektedir. Virüs ve konağa bağlı  mekanizmaların başında, ikinci bir HBV suşu ile süperenfeksiyon, immün 

baskılama sonucu mutant suşların seçilmesi,virüs reaktivasyonu, konağın antikor yanıtında yetersizlik ya da 

cevapsızlık gelmektedir.2,3,4 

Hepatit B enfeksiyonlarının tanısında atipik profillerin yorumlanması ve yönetimi önemli ve zahmetli 

olmaktadır. Laboratuvar uzmanları bu profiller ile karşılaştığında testin geçerliliğini sorgulamakta eski 

sonuçlarına, klinik bilgilerine ulaşmaya çalışmakta ve ek testler önermek durumunda kalmaktadır. Ek testler olarak 

HBV DNA ve/ veya S gen, prekor ve kor mutasyon analizleri önerilmektedir. HBV DNA düzeyleri kantitatif 

olarak değerlendirilmekte ve tedavi kararı ve alınan yanıtın takibinde belirleyici olmaktadır. 5 Ancak HBV DNA 

düzeyleri bazen 20IU/ml’nin altında ya da düşük düzeyde saptanabilmektedir.  Bu  çalışmada, atipik serolojik 

profiller ile HBV DNA düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: 

Retrospektif olarak planlanan  bu çalışma, HBV enfeksiyonu ön tanısı ile HBV DNA istemi yapılan toplam 

1998 hastada yapılmıştır. Hastaların HBsAg, anti-HBs, HBeAg, ve, anti-HBe belirteçleri (Architect® HBsAg, 

Anti-HBs, HBeAg, ve, anti-HBeAbbott, Illinois, ABD ) kemilüminesan immünolojik yöntem ile çalışılmıştır. 

Serum örneklerinden HBV DNA düzeyleri, gerçek zamanlı PCR (COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® 

HBV Test, v2.0, Roche, Branchburg, NJ, ABD) yöntemi ile belirlenmiştir. HBV DNA, serum örneklerinden 200 

µl kullanılarak High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche Diagnostic, Penzberg, Almanya) ile üretici firma 

önerileri doğrultusunda izole edilmiştir. Hasta verileri hastane bilgi sisteminden elde edilmiştir. Hastaların hepatit 

B belirteçleri atipik serolojik profiller (HBsAg ve anti-HBs birlikte pozitifliği, HBV DNA varlığında HBsAg 

negatifliği, HBeAg,anti-HBe birlikte pozitifliği) yönünden değerlendirilmiştir. Atipik serolojik profil bulunan 

hastalarda HBV DNA düzeyi (20 ,102,103,104 IU/ml‘nin altında olması) ile atipik serolojik profiller arasındaki 

ilişki  yüzdeler arasındaki farkın önemlilik testi kullanılarak araştırılmıştır.  

 

Bulgular: 

Çalışmaya alınan HBV DNA’sı pozitif toplam 1869 hastanın 1077’si (%57.6) erkek, 792’si (%42.4) kadın 

olup, yaşları 0-89 (yaş ortalaması: 46.1) yıl arasında değişmektedir.Çalışmaya alınan HBV DNA’sı pozitif 

hastaların %7.7’unda(144 hasta) atipik serolojik profil bulunmuştur.(Tablo-I )Bunlar arasında en sık HBsAg ve 

anti-HBs birlikte pozitifliği %5,7(93hasta) ,HBeAg ve anti-HBe birlikte pozitiliği%0.9 (15 hasta) olarak 
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belirlenmiş ve HBV DNA’sı pozitif olmasına rağmen %2,2 hastada HBsAg negatif olarak bulunmuştur. Hepatit 

B virüsü DNA düzeyleri ile atipik serolojik profiller arasındaki ilişki incelendiğinde; sadece HBV DNA’sı pozitif 

olmasına rağmen HBsAg’si negatif bulunan atipik profilli hastalarda HBV DNA düzeyinin 20 ,102,103,104 

IU/ml’nin altında olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

 

Tartışma: 

Hepatit B enfeksiyonunda görülen atipik serolojik profiller ile HBV DNA düzeyleri arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı bu çalışmada en sık gözlenen atipik profil HBsAg ve anti-HBs birlikte pozitifliğidir. HBsAg ve anti-

HBs birlikte pozitifliği konağa veya virüse bağlı bir çok sebebe ilişkin olarak ortaya çıkabilmektedir. Hepatit B 

virüs pre-S1, pre-S2 ve S gen mutasyonu sonucu HBsAg antijeninin yapısı değişmesi sonucu immün kaçış (escape) 

mutantları oluşmakta ve konağın ürettiği Anti-HBs’ler bu mutant HBsAg’lere bağlanamamaktadır.6 Bu çalışmada 

izlenen hastalardan birinde sP120R  mutasyonu bulunmuştur.7 Ancak HBsAg anti-HBs birlikte pozitif olan 

hastaların tümünde mutasyon analizi yapılmamıştır. Diğer taraftan farklı bir HBV kökeni ile enfeksiyon sonucunda 

da HBsAg ve anti-HBs birlikte pozitifliği görülebilmektedir.6 Bunların yanında,E.coli ve N.menengitis gibi 

bakterilerin doğal glikoproteinlerinin hasta serumunda bulunması durumunda  HBsAg ile test ortamında kompleks 

oluşturması nedeni ile  yanlış anti-HBs pozitifliği de görülebilmektedir.8   

Bu çalışmada HBsAg, anti-HBs birlikte pozitifliği saptanan 93 hastanın dört yıllık izleminde hastaların 

%30’unda (28 hasta) birden çok kez aynı profille karşılaşılmıştır. Bu hastaların sekizinde  üç,  beşinde dört,  birinde 

ise beş kez HBsAg ve anti-HBs birlikte pozitif bulunmuştur.Diğer taraftan 30 hastada HBsAg, anti-HBs ölçümleri 

bir kaç kez tekrarlanmasına rağmen sadece bir kez birlikte pozitiflik bulunmuştur. HBsAg ve Anti-HBs düzeyi 

sadece bir kez bakılan ve pozitif bulunan hasta sayısı ise 22’dir.Hepatit B enfeksiyonu izlemi sırasında HBsAg ve 

anti-HBs birlikte pozitifliğinin devamlılık göstermesi mutant suş ile enfeksiyonu veya  farklı bir HBV kökeni ile 

enfeksiyon sonucu oluşan kalıcı anti-HBs pozitifliğini düşündürmektedir. Buna karşın pek çok kez anti-HBs 

araştırılmasına rağmen bir kez düşük düzeyde bulunması laboratuvar kaynaklı hataya veya doğal glikoproteinlerin 

HBsAg ile kompleks oluşturmasına bağlı yanlış anti-HBs pozitifliğine bağlı olabileceğini düşündürmektedir. 

 Bu çalışmada hastalarda HBV DNA düzeyi ile HBsAg ve anti-HBs birlikte pozitifliğinin varlığı arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık bulunmamıştır. Bunun olası nedenleri arasında pek 

çok faktör bulunabilir. Bu faktörler arasında hastanın kliniği, tedavi alıp almadığı, ek bir hastalığının olup olmadığı 

ve  atipik profilin oluşmasına neden olan mekanizmalardan biri olmuş olabilir. Bu çalışmada anti-HBs ve HBsAg 

birlikte pozitifliği bulunan hastaların HBV DNA düzeylerini etkileyecek faktörlerin ayrımının yapılmamış olması  

nedeniyle anlamlı bir ilişki bulunamamış olabilir. Bu ilişkinin açığa çıkarılabilmesi için atipik profile neden olan 

mekanizmaların araştırıldığı, hastaların klinik durumları ve tedavilerinin de birlikte değerlendirildiği  çalışmalara 

ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Bu  çalışmada hastaların %2.1’inde  atipik profil olarak HBV DNA varlığında HBsAg negatifliği bulunmuştur. 

Bu 35  hastanın 9’unda anti-HBs pozitif bulunurken,  26’sında da anti-HBs negatif olarak bulunmuştur. Hepatit B 

virüsü enfeksiyonu sırasında viral replikasyonun çok düşük düzeylerde devam ettiği okült hepatit B enfeksiyonu 

bu profile neden olabilmektedir. 9  Diğer taraftan HBsAg’si negatifleşen  hastalarda replikasyon kontrol altında 

olsa dahi viral genomun tamamen temizlenmediği buna bağlı olarak HBV DNA’nın serumda pozitif 
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saptanabileceği düşünülmektedir.10  HBsAg negatif HBV DNA pozitif hastaların HBV DNA düzeyleri bu atipik 

profile sahip olmayan diğer hastalarla karşılaştırıldığında 20 ,102,103,104 IU/ml’nin altında olma olasılığı 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda okült hepatit B 

enfeksiyonu durumunda serum HBV DNA düzeyinin genellikle 200 IU/ml’den düşük olduğu gösterilmiştir.11,12  

Hepatit B virüsü enfeksiyonunun seyri sırasında HBsAg’nin negatif olduğu durumlarda HBV DNA’nın düşük 

bulunması beklenebilecek bir durumdur.  

Çalışmaya alınan hastaların %0.9’unda  HBeAg ve anti-HBe birlikte pozitif  bulunmuştur. Bu atipik profilin 

bulunduğu 15 hastanın dört yıllık izlemi sırasında iki hastada bir yıl,  bir hastada ise dört yıl sonra HBeAg 

negatifleşmiş buna karşın anti-HBe değerleri pozitif kalmıştır. HBeAG, anti-HBe birlikte pozitif diğer hastalarda 

ise süreklilik göstermiştir. Bu atipik profilin görülme nedenleri arasında prekor ve bazal kor mutasyonları 

olabildiği gibi test sırasında immün komplekslere bağlı yanlış pozitifliğe bağlı da olabilmektedir.2,3 Diğer taraftan 

HBeAg ve anti-HBe birlikte pozitifliğinin bazı olgularda kısa bir süre devam edebileceği de bildirilmektedir.3  

HBeAg , anti-HBe birlikte pozitif hastaların  HBV DNA düzeyleri değerlendirildiğinde düzeylerin değişkenlik 

gösterdiği belirlenmiştir. Bunun olası nedenleri arasında hastaların tedavi almış olması ve ya ek bir hastalığının 

varlığı olabilir. Bu çalışmada hastaların kliniği ve diğer faktörleri değerlendirilmemiştir. Ayrıca bu hastalarda 

prekor ve bazal kor mutasyonlarının araştırılması da yapılmamıştır. HBeAg, antiHBe birlikte pozitifliğinin 

süreklilik gösterdiği hastalarda prekor ve bazal kor mutasyon araştırılması atipik profilin nedenini bulmada 

yardımcı olabilir. 

  Sonuç: 

HBV enfeksiyonlarında en sık HBsAg ve anti-HBs birlikte pozitifliği başta olmak üzere atipik serolojik 

profillerle karşılaşılabilmektedir.  Bu çalışmada Hepatit B virüs DNA düzeyleri ile HBsAg negatifliği dışında diğer 

atipik profillerle anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır. Ayrıca atipik profillerden bazıları izlem sırasında bir kez 

belirlenirken, bazıları uzun süre devamlılık göstermektedir. Bu durum hem laboratuvar çalışanı, hem de 

klinisyenler için iş gücü ve zaman kaybına  neden olabilecektir.  Diğer taraftan atipik profiller ile karşılaşıldığında 

kesin bir çözüm önerisi bulunmaması nedeniyle hasta sonuçlarının  laboratuvar ve klinik işbirliği ile 

değerlendirilerek ve bazı ek testler uygulanarak aydınlatılabileceği düşünülmektedir. 
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Probiyotikler, yeterli miktarda alındığı zaman konak üzerinde sağlığa yararlı etkiler sağlayan yaşayan 

mikroorganizmalardır. Üzerinde en çok çalışılan ve kullanılan probiyotik grubu Lactobacillus ve Bifidobacterium 

cinsine ait türlerdir. Probiyotikler laktik asit, asetik asit ve propiyonik asit üretip bağırsak pH’sını düşürür, patojen 

bakterilerin üremesini baskılar ve bağırsak florasında dengeyi sağlarlar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda 

probiyotik bakterilerin çeşitli kronik hastalıkların riskini azalttığı ve önlediği gözlenmiştir. Yapılan randomize 

kontrollü çalışmalarda probiyotiklerin rotavirüs ve antibiyotik ile ilişkili diyarelerin önlenmesi veya belirtilerinin 

hafifletilmesi, laktoz intoleransı belirti ve bulgularının azaltılması, safra asitlerinin dekonjugasyonu yolu ile 

vücutta hipokolesterolemik etki oluşturulması, Helicobacter pylori ve diğer birçok intestinal patojenlerin 

inhibisyonu gibi birçok kronik rahatsızlıklarda terapötik ajan olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca 

probiyotik kullananlarda iştah hissini düzenleyen leptin hormonunda ve obezite ile ilişkili olan bağırsak 

bakterilerinin konsantrasyonunda azalma olduğu tespit edilmiş, insülin direncini yavaşlatmasından dolayı da 

diyabet hastalığının tedavisinde de kullanılabileceği önerilmiştir. Diğer yandan probiyotiklerin kardiyovasküler 

hastalık riskini hidroksi metil glutaril coA redüktaz üretimi ile azalttıkları, immün sistemini destekleyici 

rollerinden dolayı da kanserli hücrelerin gelişimine engel oldukları da bilinmektedir. Probiyotiklerin söz konusu 

kronik hastalıklar üzerindeki kanıtlanmış veya olası faydalarının, probiyotiklerin güvenirliği de göz önünde 

bulundurulduğunda, bu hastalıklara sahip bireylere sağlık uzmanlarınca önerilmesi hastalıkların tedavisine destek 

sağlayabilceği kaçınılmazdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Probiyotikler, terapötik ajan, kronik hastalıklar 

ABSTRACT 

Probiotics are living microorganisms that provide beneficial health effects on the host when taken in 

sufficient quantities. The most studied and used probiotic group are the species belonging to Lactobacillus and 

Bifidobacterium genus. Probiotics produce lactic acid, acetic acid, and propionic acid to lower intestinal pH, 

repress the pathogen bacteria, and balance the intestinal flora. In recent years, it has been observed that probiotic 

bacteria have been shown to reduce and prevent various chronic diseases. Randomized controlled trials have shown 

that probiotics can be used as therapeutic agents in many chronic conditions such as inhibition of rotavirus and 

antibiotic-associated diarrhea or relief of symptoms, reduction of signs and symptoms of lactose intolerance, 
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formation of hypocholesterolemic effect of bile acids through decongestion in the body, inhibition of Helicobacter 

pylori and many other intestinal pathogens. It has also been suggested that the use of probiotics may reduce the 

concentration of leptin hormone and obesity-related intestinal bacteria that regulate appetite and may also be used 

in the treatment of diabetes by slowing insulin resistance. On the other hand, it is also known that probiotics 

decrease the risk of cardiovascular disease by the production of hydroxy methyl glutaryl coA reductase, and also 

prevent the development of cancerous cells due to their supporting role in the immune system. It is inevitable that 

the proven or probable benefits of probiotics on such chronic diseases, when the reliability of probiotics are taken 

into consideration, will be able to support the treatment of diseases for which the health professionals are 

recommended to individuals with these diseases. 

 

Key words: Probiotics, therapeutic agent, chronic diseases 

 

Giriş 

Probiyotikler bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etki yaratan mikroorganizmalardır. Bağırsak florasını 

düzenlemede ve korumada, bağışıklığı güçlendirmede ve antibiyotik kullanımının yan etkilerini azaltmada önemli 

bir yere sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmaların olumlu yöndeki sonuçları ile günümüzde birçok hastalığın 

tedavisinde ve birçok hastalıktan korunmada giderek artan oranda probiyotikler önemli rol almaktadır. Bakterilerin 

insan sağlığına yaptıkları bu olumlu katkılar, bulundukları gıdalara karşı tüketicilerin ilgisini arttırmış ve 

günümüzde probiyotik içeren gıdalar sektörde yerini sağlamlaştırmıştır. Hatta global pazarda probiyotik içeren 

gıdalar 2007 yılında 14.9 milyar dolarlık bir hacim oluşturmuşlardır, bu rakam 2013 yılında 19.6 milyar dolara 

ulaşmıştır. Artık dünya genelinde 80 ve daha fazla gıdanın probiyotikle zenginleştirilmiş olarak marketlerde yer 

almaktadır.  

Probiyotik bakteriler FAO ve WHO ’ya göre; ’yeterli miktarda alındığı zaman konak üzerinde sağlığa 

yararlı etkiler sağlayan yaşayan mikroorganizmalardır.’ olarak tanımlanmıştır.[Yılmaz, 2015] Probiyotik 

mikroorganizmaların başarılı olabilmeleri için bazı özellikler taşıyor olmalıdırlar. Bunlar sırasıyla; konakçı için 

güvenilirlik, kullanılacağı konakçının türünden elde edilmiş olmalı, immün sistemi düzenlemeli, patojen ve toksik 

özelliklerinin bulunmaması, besin katkı maddelerine dirençli olmalı, işleme koşullarına karşı dirençli olmalı, 

antimikrobiyal maddeler salgılayabilmeli şeklindedir. Bu yapılan çalışma da probiyotiklerin bazı kronik 

hastalıkları ile ilişkisi ve insan sağlığına olumlu etkileri incelenmektedir. 

Probiyotiklerin Sağlık Üzerine Etkileri ve Etki Mekanizmaları 

Probiyotik bakteriler hastalık etkenleriyle rekabet ederler, bağışıklığı uyararak hastalık etkeni bakterilerin 

yerleşmesini engeller. Yapılan çalışmalarda Lactobacilli ve Bifidobacteria suşlarının kullanımının çeşitli kronik 

hastalıkların riskini 

azalttığı gözlenmiştir. Randomize kontrollü çalışmalar probiyotiklerin; akut diyare, antibiyotik kaynaklı diyare ve 

bebekler ile çocuklarda inek sütünden kaynaklı besin alerjisinin önlenmesinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. 
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Araştırma çalışmaları ise Clostridium difficile bağlı kolitin tekrarında, turist ishalinde, diş çürükleri, çocuklarda 

solunum yolu enfeksiyonları, irritabl bağırsak sendromu, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, kolon kanseri, atopik 

dermatit ve üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde etkinliği olduğunu göstermiştir.[İnanç ve ark. 2005] 

Probiyotiklerin etki mekanizmaları farklı etkilerin birleşik sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İnhibe edici 

maddeler üretirler. Probiyotikler, Gram pozitif ve Gram negatif ve mikroorganizmalar üzerinde etkili birçok 

madde üretmektedir. Bunlardan bazıları organik asitleri hidrojen peroksit, bakteriyosin ve bakteriyosin benzeri 

maddelerdir. Tutunma bölgelerini bloke ederler. Probiyotikler tutunma bölgeleri için patojenlerle rekabet ederek, 

intestinal sistemine yerleşmelerini engellemektedir. Besin maddeleri için rekabet ederler. Probiyotikler patojenler 

için de dengeli olan besin maddelerini tüketerek, onların sistemde uzun süre kalmalarını engellemektedirler. 

Toksin reseptörlerini yıkama uğratırlar. Bu mekanizma hayvanlarda S. boulardii’ nin intestinal mukozada bulunan 

Clostridium difficile’ nin toksin reseptörlerini parçalayarak konakçıyı koruması nedeniyle ortaya atılmıştır. 

Bağışıklık sistemini güçlendirirler: Son yıllarda yapılan çalışmalar probiyotiklerin spesifik ve spesifik olmayan 

bağışıklık sistemini güçlendirerek intestinal hastalıklara karşı konakçıyı koruduğunu ortaya koymuştur [İnanç ve 

ark. 2005] 

Probiyotiklerin Obezite ile İlişkisi 

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer 

almaktadır.  Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy 

uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstünde olmasıdır. Lee ve ark.  probiyotik olarak 

Lactobacillus rhamnosus’u obez farelere sekiz hafta süre ile vermiş, süre sonunda farelerde kilo kaybı ve beyaz 

yağ dokuda azalma olduğunu göstermiştir. Bu etkilerin adiposit boyutlarında azalmaya değil apopitozise bağlı 

olduğunu öne sürmüşlerdir. Martin ve ark. insan mikrobiyatası taşıyan fareleri Lactobacillus paracasei, 

Lactobacillus rhamnosus ve plasebo ile beslemişler, plasebo ile karşılaştırıldığında probiyotik verilenlerde hepatik 

lipid metobolizmasının değiştiğini, plazma lipoprotein seviyelerinin azaldığını ve glikolizin arttığını 

göstermişlerdir. Bir başka çalışmada probiyotik takviyesi ile bağırsak mikrobiyota dengesinin sağlıklı kiloyu 

teşvik eden bakterilerin lehine sonuç verip vermeyeceğine bakılmıştır. Bu hipotezi denemek için obez olan kadın 

ve erkeklerden oluşan 125 kişi ile çalışılmıştır. Deneklere 12 haftalık kilo verme diyeti uygulanmış ve sonrasında 

12 haftalık kilo kontrolü diyeti ile devam edilmiştir. Katılımcıların yarısına Lactobacillus rhamnosus  suş  içeren 

hap, diğer yarısına ise plasebo verilmiştir. İlk 12 haftalık  periyod sonunda probiyotik grubundaki kadınlar 

ortalama 4.4 kg kilo vermişken, plasebo grubundaki kadınlarda ise kilo kaybı 2.6 kg olmuştur. Erkeklerde ise 

plasebo ile probiyotik hap alan gruplar arasında kilo kaybı açısından anlamlı bir kilo kaybı farkı belirlenmemiştir. 

Araştırmacılar probiyotiğin erkeklerde etkili olmamasının nedeninin kullanılan dozun azlığından olabileceğini 

düşünmektedir. 12 haftalık kilo  kontrolü döneminde plasebo grubundaki kadınların kilosu stabil kalmışken 

probiyotik grubundakiler kilo vermeye devam etmişler ve toplam kilo kayıpları 5.2 kg’ye ulaşmıştır. Böylelikle 

24 hafta sonunda probiyotik kullanan kadınlar diğerlerine kıyasla 2 kat fazla kilo vermişlerdir. Probiyotik kullanan 

kadınlarda aynı zamanda iştahı düzenleyen leptin hormonunda ve obezite ile ilişkili olan bağırsak bakterilerinin 

konsantrasyonunda azalma tespit edilmiştir [Arslan, 2012]. 
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Probiyotiklerin Diyabet ile İlişkisi 

Diyabet, insülin salgısında bozukluk veya insülin etkisindeki mutlak azlık sonucu ortaya çıkan 

karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen kronik hastalıktır. Son yıllarda 

aşırı ve yanlış beslenme diyetteki makro besin öğesi alımlarının dağılımları,  hareketsiz yaşamı da kapsayan yaşam 

tarzındaki hızlı değişiklikler, gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde Tip2 Diyabet hastalığının giderek artmasına neden 

olmaktadır. Probiyotiklerin diyabet tedavisi ve önlenmesinde önemli rolleri vardır. Yapılan bir araştırmada 

probiyotik destekli fermente süt ürününün (yoğurt)  hayvan modellerinde streptozatoksin kaynaklı diyabetten 

koruduğunu ve insülin direncini yavaşlattığını gözlemlemişlerdir. Tip 2 diyabetli hayvan modelinde 

Lactobacilli’nin diyabet gelişme riskini azalttığı incelenmiştir. Streptococcus thermophilus, L. caseii, 

L.acidophilus ve B.lactis içeren kefir ile yürütülen çalışmada ise kefir tüketiminin serum glukoz ve HbA1c ( şeker 

hastalığı tanısı koymak için kullanılan bir kan tahlili) seviyelerinde azalmaya neden olduğu belirlenmiştir.[Altun 

veYıldız, 2017] 

Probiyotiklerin Kardiyovasküler ile İlişkisi 

Kardiyovasküler sistem kalp ve damar ağlarından oluşmaktadır. Kardiyovasküler sistemin merkezi 

kalptir. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde bazı laktik asit bakterilerinin kandaki kolesterol miktarını 

hidroksi metil glutaril coA redüktaz üretimi ile azalttığı belirlenmiştir. Probiyotik içeren fermente süt ürününün 3 

haftalık kullanımı sonrası kontrol grubuna göre total kolesterol düzeyinde %4,4 ve düşük dansiteli lipoprotein 

düzeyinde %5,3’lük azalma olduğu gözlemlenmiştir. Çocukluk çağında başlanan probiyotiklerden zengin 

beslenmenin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir. Aihara ve ark. yaptıkları 

çalışmada, test grubunda HDL kolesterolünde,başlangıç değerine göre istatistiksel olarak önemli bir azalma 

görülmüştür. Araştırmacıların; yoğurt,  probiyotik yoğurt ve kefir tüketiminin hipertansiyon üzerine etkisi üzerine 

yaptığı çalışmada bu ürünlerin genel olarak kan basıncını düşürücü etkileri olduğunu,  serum kolesterol 

değerlerinde azalmalara sebep olduğunu, özellikle kefirin normal günlük kullanımında kan basıncını düşürücü 

etkisinin daha dikkati çekici olduğunu belirtmişlerdir. Yaşlı hipertansif bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada 8 

hafta süreyle L. helveticus ve S. boulardii sistolik ve diastolik kan basıncını önemli derecede azalttığı ve probiyotik 

bakterilerin karbonhidratları fermentasyonu sonucunda açığa çıkan maddelerin kan basıncını düşürdüğü 

belirtilmiştir. Lactobacillus helveticus bakterisi hipertansiyon üzerinde inhibe edici etkisi bulunan peynir yapımı 

ve sütün fermantasyonunda kullanılmaktadır. Finlandiya’da yapılan bir çalışmada bir süt içeceği farelerde test 

edilmiş ve yüksek tansiyona karşı etkisinin olduğu vurgulanmıştır.[Boyacı ve Yıldırım, 2017] 

Probiyotiklerin Kanser ile İlişkisi 

Kanser, önlenebilir ve erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanser gelişimi oldukça kompleks 

bir dizi mekanizma sonrasında ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kanserin genetik bir hastalık olduğu kabul 

edilmektedir. Bunun anlamı normal bir hücrenin genetik yapısında değişiklikler ortaya çıkmadan kanserin 

gelişmesinin mümkün olmadığıdır. Kanserin gelişmesi birbirini takip eden kanserojen etkilerin sonucunda 

oluşmaktadır. Kanser gelişiminde gözlenen bozuklukların her biri değişik savunma mekanizmaları ile 
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düzeltilmektedir, ayrıca bağışıklık sistemimiz de bu tür bozuklukların tanınması ve yok edilmesi işlevinde etkin 

rol oynamaktadır. Ancak yine de bunlara rağmen kanser gelişebilmektedir. Bunun başlıca nedenleri arasında 

savunma mekanizmalarının işlemez hale gelmesi ve bağışıklık sisteminde meydana gelen yetersizliklerdir. 

Sonuçta kanser niteliği kazanmış olan hücreler aşırı miktarlarda çoğalma olanağı bulmakta ve kanser olarak 

bildiğimiz hastalık tablolarının çıkmasına neden olmaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar fermente sütler ve 

peynir gibi süt ürünlerinin kansere karşı koruyucu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Süt ürünlerinin başlıca 

koruyucu maddelerin, kalsiyum süt proteinleri konjuge linoleik asit, izopalmitik asit gibi süt yağı bileşenleriyle, 

ürünlerde bulunan laktik asit bakterileri ve onların metabolitleri olduğu göz önünde bulundurulmaktadır. 

Deney hayvanlarında geliştirilen kanser modellerinde probiyotiklerin, kanser gelişimini önlediği ortaya 

çıkmıştır. Probiyotikler, immun sistemi de güçlendirerek kanser gelişimine engel olmaktadır. Japon bilim 

adamlarının Bifidobacterium’un kanser gelişimini önlemesiyle ilgili yaptıkları çalışmalarda Bifidobacteria’nın çok 

sayıda spesifik antitümör ve immunolojik faktörün oluşmasında rol olduğu açıklanmıştır. Bifidobakterilerin çoğu 

laktulozu iyi metobolize edebildikleri için, bu yararlı faktörlerin Bifidobacteria tarafından üretilmesi için laktüloz 

probiyotik olarak kullanılmaktadır [Uymaz, 2010]. 

Laktik asit bakterilerinin koleraktal kanserler, göğüs kanseri ve mesane kanseri üzerine etkileri 

çalışılmakla birlikte üzerinde en çok çalışılan kanser türü kolerektal kanserlerdir. Probiyotik bakterilerin kolon 

kanseri üzerine etkilerinin incelendiği çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu konudaki yapılan çalışmaların birinde 

farelerde yaptığı çalışmalarda B.longum’un karaciğer ve ince bağırsak tümörlerinin şiddetini ve sıklığını azalttığını 

gözlemlemiştir. Singh ve ark. tarafından B.longum’un bağırsak tümörü üzerine inhibitör aktivitesi olduğu 

bildirilmiştir. Yapılan çalışmada, erkek F344 fareleri B.longum’un liyofilize kültürünü %0 ve %2 (4x1010 canlı 

hücre/g diyet) oranında içeren diyet ile beslemiştir. Aynı zamanda farelere 2 haftalık periyotta haftada bir defa 

bağırsak tümörü oluşumunu teşvik eden azoksimetan verilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, farelere 

B.longum’un liyofize kültürünün verilmesinin, bağırsak tümörü şiddeti ve tümörün yayılmasını önemli derecede 

küçülttüğünü ve durdurduğunu göstermiştir.[Uymaz, 2010] 

Probiyotiklerin Alerji ile İlişkisi 

Probiyotiklerin alerjik iltihaplanmada ve gıda alerjisini önlemede olduğu ortaya çıkmıştır. 

Gastrointestinal bölgedeki mikroorganizmalar ve onların antijenleri arasındaki ilişki doğumdan hemen sonra 

başlamaktadır. Probiyotikler, gıda alerjilerinde çocuklarda sıklıkla eksik olan bağırsağa özgü lgA tepkisini 

arttırırlar. Bununla birlikte alerjik kişilerde bağırsak bariyer fonksiyonunu iyileştirirler ve normal bağırsak 

mikroekolojisini düzenlerler. L.acidophilus ve B.bifidum gibi probiyotikler bağırsak bölgesine kolonize olmak için 

bağırsak duvarının iç kısmına yerleşirler. Bu mikroorganizmalar bağırsaklar boyunca bulunan yerlere 

yerleşebilmek için rekabet ederler ve zararlı ve patojenik mikroorganizmaları inhibe ederek bağırsak duvarlarına 

tutunurlar. Bu yararlı bakteriler aynı zamanda bağırsak duvarında toksik etkileri düzenler. Yapılan çalışmalarda 

probiyotik bakterilerin mukozal bariyerindeki deliklerin minimize edilmesine yardım ederek antijenlerin zarar 

verici etkilerini azaltabileceği görülmüştür. 
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Bağırsak bölgesindeki yaralı bakterilerin egzamaya neden olan koşulları yok ettiği de görülmüştür. 

Vücuda probiyotik desteği sonucu sindirim bölgesinde laktobasil organizmalar ve bifidobakteriler gibi canlı 

mikroorganizmalar bulunabilmektedir. L.acidophilus , L.bulgaricus  gibi probiyotikler toz, kapsül veya jel 

şeklinde kullanabilmektedir. Bazı araştırmacılar,  ince bağırsakta proteinlerin parçalanması ve zararlı 

organizmalarla mücadele üzere hidrojen peroksit üretilmesi için sadece L.acidophilus suşu kullanılması gerektiğini 

düşünmektedir. Ancak egzama hastalığı bulunan kişinin toksinleri temizlemek üzere B.bifidum bakterisine de 

ihtiyacı vardır. Uzun süreli egzama hastası olan kişilerin bu yararlı mikroorganizmaları toz formu ve jel formu 

birlikte almaları gerekmektedir. L.rhamnosus suşu kullanılarak yapılan bir başka çalışmada, gıda alerjisine bağlı 

dermatit hastalığı olan 10 çocuk üzerinde yapılmıştır. Bir aylık süre sonunda probiyotik alan çocuklarda kontrol 

grubundakilere göre önemli gelişmeler görülmüştür. Araştırmacıların antijen oluşumunun azalmasına neden olan 

iyileştirimiş bağırsak bariyer fonksiyonunun çocuklarda görülen klinik gelişmelerden sorumlu olduğu sonucuna 

varmışlardır. Yapılan araştırmalar da, yeni doğan bebeklerde ve annelerinde probiyotik uygulamasının çocukluk 

dönemindeki alerjilerden korunmaya yardımcı olduğu gözlenmiştir. Alerji uzmanları yararlı bakterilerin 

çocukların bağışıklık sistemlerini alerjik reaksiyonlara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlamışlardır. 

Probiyotiklerin Folat Eksikliği ile İlişkisi 

İnsanlar için temel besin öğesi olan folat suda çözünen bir vitamin olarak tanımlanmaktadır. Birçok laktik 

asit bakteri türlerinin folat üretim yetenekleri araştırılmıştır. Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus ve 

Leuconostoc cinsine ait türlerin folat üretebildiği gözlemlenmiştir. Önemli bir probiyotik ürün olan yoğurdun 

starter kültürleri olan S.thermophilus, L.delbrueckii ssp bulgaricus türlerinde üretilen folat miktarının daha yüksek 

olduğu incelenmiştir. Probiyotik bakterilerin insana kattığı olumlu etkilerden bir tanesi de kolon epitelindeki 

lokalizasyonu sayesinde, folat eksikliğiyle beraber gelişebilecek kolon epitelindeki kansere dönüşme oranı yüksek 

değişimleri önlemesidir. Oral yolla alınan folat üreten probiyotiklerin inflamasyon ve kansere karşı daha etkili bir 

koruma ve yararlı etkiler sağlayabildiği ve kolonik rektal hücrelere folat temin ettiği bilinmektedir. İnsanlarda 

toplamda absorbe edilen folatın az sayıda kaynaklardan temin edilir. Bu yüzden günlük diyette folat bakımından 

yüksek gıdaların, özellikle de yoğurdun tüketimi önem kazanmaktadır [Akalın, 2005]. 

Probiyotiklerin Kolesterol ile İlişkisi 

Kolesterol tüm vücut dokuları için temel yapı taşı olup, kandaki kolesterol seviyesinin yüksek olması kalp 

hastalığının en önemli sorunlarından biridir. Kan kolesterol seviyelerini düşürmek için uygulanan en son tedavi 

yöntemleri arasında, diyet uygulaması, düzensiz egzersiz ve ilaç tedavisi yer almaktadır. Son zamanlarda, kandaki 

yüksek kolesterol seviyelerinin düşürülmesi için diyet uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar sırasında 

probiyotik bakterilerin kullanımı da önemli rol oynamaktadır. Probiyotik bakteriler ile fermente süt ürünlerinin 

kan lipidleri üzerine olan etkileri ile ilgili ilk kayıtlar günümüzden 30 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu tarihten 

itibaren bugüne kadar birçok in vitro in vivo çalışma yapılmış ve özellikle belirli Lactobacillus veya 

Bifidobacterium türlerini içeren probiyotik ürünlerin, kandaki yüksek kolesterol seviyelerini azalttığı 

incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda kolesterol düzeyi yüksek ve LDL kolestrol düzeylerine yararlı etkileri olduğu 

sonucunda varılmıştır.[Alp ve Ertürkmen, 2017]  
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Probiyotiklerin İmmün Sistem ile İlişkisi 

Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana gelir. “Bağışıklık”, bu 

sistemin yapı taşı olan ve lökosit olarak adlandırılan hücrelerin görevidir. Bu hücreler gerek mikroplara saldırarak 

gerekse onlara karşı bazı toksik maddeler üreterek mücadele eder. Bu nedenle lökositlerin sayısında ya da 

işlevlerinde eksiklik olması “bağışıklık yetmezlikleri” olarak adlandırılan hastalıkların ortaya çıkmasına neden 

olur. Çocukluk yaşlarında tanı koyulan bağışıklık yetmezliklerinin birçoğu kalıtsal nedenlerle ortaya çıkar. 

Erişkinlerde ise çevresel faktörlerin (kimyasal maddelere veya radyasyona maruz kalma, hava veya ortam kirliliği 

vb.) etkisi daha belirgindir. Tekrarlayan enfeksiyonlar bu hastalıkların en karakteristik özelliğidir. Yapılan bir 

çalışmada insanlarda lökositler tarafından Escherichia coli’nin fagositozunun B.lactis Bb12 içeren fermente süt 

ürünü ile 3 hafta beslenmenin fagositozu arttırdığı tespit edilmiştir. Yapılan bir başka çalışmada olgunlaşmış koyun 

peynirinde izole edilen laktik asit bakterilerin omurilik tümöri hücrelerinin canlılığının uyarılması üzerine etkileri 

araştırılmıştır. İzole edilen L.plantarum mikroorganizmasının omurilik tümörü hücrelerinin canlılığını inhibe ettiği 

belirlenmiştir.[İnanç ve ark. 2005]  

Probiyotiklerin Gastrointestinal Hastalıklar ile İlişkisi 

Fonksiyonel gıda bileşenleri olarak değerlendirilen probiyotik mikroorganizmaların insan gastrointestinal 

sağlığı açısında önemli etkileri vardır. Yapılan çalışmalarda probiyotik mikroorganizmaların intestinal sağlık 

üzerine yararlı etkilerinin mikroorganizma türü ve suşuna göre farklılıklar gösterilmektedir. Diyare bağırsakta 

peristaltik hareketlerin artması, emilimin azalması ve salgının artması sonucu dışkı miktarının fazlalaşması ile 

günlük dışkı sayısının artması ve dışkı kıvamının bozularak yumuşak ve sulu bir görünüm alması olarak tanımlanır. 

Probiyotiklerin diyarenin önlenmesi ve tedavisindeki yeri; immün sistemin uyarılması, intestinal epitelyum 

hücrelerdeki resöptörlere bağlanması ile besin öğeleri için patojenlerle rekabeti, luminal pH’daki düşme ve mukus 

üretiminin desteklenmesidir. 

Yapılan çalışmalarda; Lactobacillus bakterisi ile daha çok çalışılmıştır. 1-36 aylık toplam 287 çocuk 

üzerinde yapılan çalışmada akut diyare vakalarında Lactobacillus GG kullanılmıştır ve sonuçlarda çocukların 

defakasyon süreleri 76.6 saatten 56.2 saate düşmüş ve sulu dışkı sayılarında önemli derecede azalma olduğu 

görülmüştür. [İnanç ve ark. 2005] 

Sonuç 

 Günümüzde çok sayıda hastalığın tedavisinde ve birçok hastalıktan korunmada giderek artan bir oranda 

probiyotik kullanımı önemli yer almaktadır. Her yaş grubunda güvenle kullanılabilen probiyotiklerin, obezite, 

diyabet, kalp hastalıkları, alerjiler, kolesterol, solunum hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın tedavisinde olumlu 

etkilerinin olduğu bilinmektedir. Probiyotiklerin insan sağlığının korunmasında gastrointestinal sistem ve immün 

sistem üzerindeki etkilerinden dolayı birçok hastalığın tedavisinde kullanımı giderek artmaktadır. Probiyotiklerin 

bağırsaklarda geçici sürede kolonize olduğu, bu nedenle de düzenli kullanımlarında yararlı etkiler gösterebileceği 

bilinmelidir. Sağlıklı yaşam için beslenmede doğal probiyotiklere yer verilmelidir. Özellikle Bifidobacterium ve 

Lactobacillus cinslerine ait probiyotik karekterli türler oldukça önemlidir. Tüketim alışkanlıklarımız içinde yer  
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alan probiyotik yiyeceklerden olan yoğurt ve kefir gibi fermente süt ürünlerinin artması konusunda halkın 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  
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Arsenik çevrede yaygın olarak bulunabilen ve insan sağlığı üzerinde karsinojenik ve toksik etkileri olan 

bir iz elementtir. Arseniğe maruziyet genellikle içme suları ve kontamine olmuş yiyeceklerin tüketimi ile 

oluşmaktadır. Simav ovasında içme suları ve toprakta bulunan arsenik hakkında çalışmalar var olsa da, ovada 

yetiştirilen yenilebilir ekinler hakkında yapılmış bir çalışma halihazırda bulunmamaktadır. Ova sularında ve 

toprağında bulunan yüksek arsenik konsantrasyonları ovada yetişen ekinlerin de kontamine olmuş olabileceği 

kaygısını yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ova toprağında yetişen ekinlerin sindirimiyle oluşacak arsenik 

maruziyetini modelleme ile tahmin etmektir. Bu kapsamda ovada yetişen on sekiz yenilebilir ekin araştırılmıştır. 

Arsenik ile kontamine olmuş yenilebilir ekinler için kronik-toksik risk senaryo bazlı noktasal tahminler ile 

değerlendirilmiştir. 

 Maruziyet senaryoları yerel halkın ovada yetiştirilen ve dışarıda yetiştirilen ürünleri tüketim oranı göz 

önüne alınarak oluşturulmuştur. İlk senaryoda, ova halkının sadece ovada yetişen ekinleri tükettiği varsayılarak en 

kötü durum senaryosu oluşturulmuştur. İkinci senaryoda yerel halkın ekinlerin yüzde ellisini Simav ovasından, 

yüzde ellisini ise dış kaynaklardan temin ettiği varsayılmıştır. Üçüncü durum senaryosunda ise Simav halkının 

ekinlerinin yüzde doksanını dış kaynaklardan, yüzde onunu ise ovadan elde ettiği varsayılmıştır. Ekinlerin 

tüketiminin yarattığı toplam etkiyi belirlemek için toplam kronik-toksik riskler hesaplanmıştır. Senaryo 1, Senaryo 

2 ve Senaryo 3 için hesaplanan toplam kronik-toksik riskler sırasıyla 58,7 , 34,1 ve 14,4’tür. Hesaplanan toplam 

kronik-toksik riskler, kronik-toksik risk eşik değerinin (1,0) en az 14 katıdır. 

 Sonuç olarak, çalışmada bulunan yüksek risk değerleri, Simav ovasının yüksek miktarda arsenik içeren 

toprağında arsenik ile kontamine olmuş sularla sulanarak yetiştirilen ekinlerin Simav halkı için sağlık riski 

oluşturabileceğini göstermiştir. Elde edilen bu sonucun doğrulanması için üst üste iki hasat döneminde ova 

toprağında yetişen ürünlerin arsenik içeriğinin belirleneceği bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arsenik, Tarım ürünü, İnsan sağlığı risk değerlendirmesi, Simav, Toprak 
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Abstract 

Arsenic is a trace element that is widely found in the environment which has carcinogenic and toxic 

effects on human health. Generally, ingestion of contaminated drinking waters and arsenic-accumulating crops is 

the main route of exposure to arsenic. Even though there are studies that have shown naturally high arsenic 

concentrations of groundwaters and soils of Simav Plain, arsenic concentrations of crops grown within the plain 

and health risks associated with their consumption have not been investigated. High arsenic levels in its soils and 

waters lead to the notion that crops grown on Simav plain are probably contaminated with arsenic. The aim of this 

study is to estimate the arsenic exposure via ingestion of crops grown on the Simav Plain with modeling. The study 

focused on eighteen plant species. Non-carcinogenic risks associated with consumption of these crops were 

assessed with scenario-based point estimates. 

Three “what-if exposure scenarios” were created to evaluate arsenic risk for Simav people by considering 

crop consumption from local and outside sources. Scenario 1 assumes that Simav people only consume crops 

produced in the Simav Plain as the worst case scenario. In Scenario 2 it was assumed that people who live in Simav 

supply 50% of their crops from outside sources (grown on uncontaminated soil) and other 50% from local sources 

(grown on contaminated plain soil). Finally, Scenario 3 presumes that the Simav population provide 10% of their 

crops from local sources and the remaining 90% from the outside sources. Aggregate non-carcinogenic risks were 

calculated to infer on the total burden due to consumption of the studied crops. Aggregate non-carcinogenic risks 

calculated for Scenario 1, Scenario 2, and Scenario 3 were 58.7 , 34.1 ,and 14.4 respectively. Aggregate non-

carcinogenic risks were at least 14 times non-carcinogenic risk threshold (1.0). 

Consequently, the risk levels estimated in this study are considerably high, indicating consumption of the 

plants cultivated in Simav may pose significant health risks for Simav people. A study is needed to determine the 

content of arsenic in crops grown on plain soil during at least two successive harvesting periods to confirm results 

of this study. 

Keywords: Arsenic, Edible Crops, Human Health Risk Assessment, Ingestion, Simav Plain 

 

 

Introduction 

For centuries, soil has been the source of nutrition and life for humankind. Protection of soils and crops 

from pollution is essential for agricultural sustainability and for raising healthy generations. Arsenic is an 

ubiquitous and poisonous trace element found naturally in the Earth’s crust, which may pollute agronomic crops. 

Various countries have limit values for arsenic in agricultural soils ranging between 3.9-15 mg/kg to protect human 

health (Pollution Control Department of Thailand, 2001; Canadian Soil Quality Guidelines, 1997; Japan 

Environmental Quality Standards for Soil Pollution, 2016; Finland Ministry of Environment, 2007 ). For Turkey, 

limit arsenic concentration in agricultural soils is 20 mg/kg dry weight (Turkey Soil Pollution Control Regulation, 

2001).  
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Even though there are many anthropogenic sources such as industry, traffic, fertilizers, and pesticides that 

may cause contamination of agronomic crops with arsenic, some agricultural areas have naturally high arsenic 

concentrations due to arsenic-containing parental rocks or irrigation waters that inevitably lead arsenic 

contamination. Simav is a district of Kütahya province that have naturally high levels of arsenic in its subsurface 

and surface waters, and soils. In the district, majority of agricultural activities are conducted on Simav Plain where 

used to be a lake and afterward dewatered for agricultural purposes in 1967. The mean and maximum 

concentrations of arsenic in the surface waters of Simav Plain surface aquifer, where drinking water is heavily 

extracted, are 99 μg/L and 562 μg/L whilst they are 125 μg/L and 179 μg/L, respectively for surface waters 

(Gunduz et al., 2010). These concentrations are at least ten times the limit of 10 μg/L recommended by World 

Health Organization (WHO) and enforced in Turkey (WHO, 2010; ITASHY, 2005). Soil arsenic concentrations 

of Simav Plain varies between 18-113 mg/kg dry weight which are higher than the limit arsenic values of many 

countries (Gunduz et al., 2012). Arsenic is defined as a human carcinogen by WHO and Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry (ATSDR) (WHO, 2001; ATSDR, 2000). Gastrointestinal tract and urinary 

systems are the systems that most prone to high arsenic levels. Approximately 16% of the deaths in Simav reported 

as cancer-related and the gastrointestinal cancer had the largest share among cancer types with 40% (Gunduz et 

al., 2010). Gunduz et al. (2015; 2017) emphasized that villages with higher arsenic levels in drinking water supply 

had higher cancer-related death rates, and bladder and stomach cancers which are strongly related cancer types 

with arsenic exposure were the dominant ones. All in all, high arsenic concentrations in waters and soils of Simav 

and cancer-related deaths give rise to the hypothesis that crops grown on Simav Plain most likely contaminated 

with arsenic, and thereby may be a pathway of exposure to arsenic, which have not been studied yet. Based on the 

causes, aims of the study are 1) estimation of the arsenic concentrations in the crops cultivated in Simav 2) 

estimation of arsenic exposure, and 3) evaluation of health risk levels related with their consumption for Simav 

people. 

Materials and Methods 

Study Area 

Simav is a district of Kütahya located in western Turkey, where approximately 64,000 people reside (TSI, 

2016). The district’s acreage is approximately 168,675 hectares. Brown forest soils and non-calcerous soils are the 

main soil types covering an area of 143,746 ha. (KGOPDEU, 2011). Average pH of the agricultural land is 7.8, 

which signifies slightly alkaline soil. Soil classification of the agricultural land is clayey soil that consist of 26.0% 

sand, 47.1% clay and 26.9% silt (Güneş, 2010). Chemical fertilizer consumption in Simav was reported to be about 

7 tons (KGOPDEU, 2016). 

 Arsenic concentrations in Simav Plain soil were measured by Gunduz et al. (2012). The samples were 

collected from 15 sampling points at several depths in the plain and analyzed with ICP-MS after trituration, and 

nitric acid extraction respectively. The highest arsenic concentration was measured on sampling point 7 as 113 

mg/kg at five meter depth. The mean ± standard deviation arsenic concentration was determined as 46.1±21.5 

mg/kg dw. 
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 Most widely cultivated edible crops in Simav Plain are onion, tomato, wheat, and potato (TSI, 2016). 

Lettuce, spinach, garlic, cucumber, corn, cauliflower, cabbage, and bean are also produced in the district with more 

than 100 tons/year total production, in addition to these species. In this study, 18 crop species grown in the plain 

(i.e., wheat, tomato, sunflower, spinach, radish, potato, onion, okra, lettuce, garlic, eggplant, cucumber, corn, 

cauliflower, carrot, cabbage, broccoli, and bean) were included. 

Exposure and Risk Assessment 

Arsenic exposure via ingestion of edible crops were estimated by using Eq.1. 

    Eq.1 

where CDI is chronic daily intake of arsenic from ingestion of crop type Z (mg/kg-day), CPz is arsenic 

concentration in the crop from the contaminated source (mg/kg), BCPz is background arsenic concentration in the 

crop from uncontaminated sources (mg/kg), FIz is fraction of the crop ingested from the contaminated source 

(unitless), PIRz is average consumption rate for the crop (kg/day), ABSs is bioavailability (%), and BW is body 

weight (kg). 

Non-carcinogenic risk of arsenic exposure via ingestion route is calculated by using Eq. 2. 

     Eq. 2 

where HQ is the hazard quotient (unitless), CDI is the chronic daily intake of arsenic from ingestion of 

crop products (mg/kg-day), and RfD is the reference dose for oral exposure (mg/kg-day). 

 Since dominant arsenic species in crop tissues are the inorganic ones (Zhao et al., 2010) the estimated 

crop arsenic concentrations were conservatively assumed to be inorganic in this study. For the calculations of 

CDIs, required data were obtained from the literature. Consumption rates of the crops were obtained from the 

Turkish Statistical Institute (TSI). For unavailable consumption rate data from TSI,  Exposure Factors Handbook 

(USEPA, 2011) was used. 

 The ratio of arsenic concentration in the edible parts of the crops to arsenic concentration in soil be termed 

as Bioconcentration Factor (Eq.3) (Asante-Duah, 2002). Crop arsenic concentrations were estimated by using 

bioconcentration factors obtained from the literature and the soil arsenic concentrations in Simav Plain measured 

by Gunduz et al. (2012). Google Scholar, Web of Knowledge, Scopus, and Science Direct databases were searched 

for the reported BCFs for edible parts of the crop species. 

     Eq. 3 

where Ccrop is the arsenic concentration in the edible part of the crop, BCF is the bioconcentration factor, and Csoil 

is the arsenic concentration of the soil at crop’s root depth. Body weight data for Turkish people were retrieved 

from TSI (2016). Bioavailabilty values (physiologically available fraction of arsenic in human body) were 

obtained, for those crops with published values, from the literature. For the remaining species, bioavailability was 
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conservatively assumed to be 100%. The background arsenic concentrations of the edible crops were also retrieved 

from the literature. 

 Three “what-if exposure scenarios” were created to evaluate arsenic risk for Simav people by considering 

crop consumption from local and outside sources. The first scenario assumes that Simav people only consume 

crops produced in the Simav Plain as the worst case scenario. The second scenario assumes that people who live 

in Simav supply 50% of their crops from local sources (grown on contaminated plain soil) and other 50% from 

outside sources (grown on uncontaminated soil). The third scenario assumes that the Simav population provide 

90% of their crops from outside sources and the remaining 10% from the local sources. Fiftieth percentile values 

of the variables in Eq.1 were used in the scenarios to express most likely situation. 

Results and Discussion 

Provisional tolerable weekly intake (PTWI) for dietary arsenic intake assessment was recommended as 

15 µg/kg by WHO. However, this value has been withdrawn and instead of the withdrawn PTWI, 3 µg/kg -day (a 

benchmark dose lower confidence limit) was suggested by The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives (JECFA, 2010). Since most of the risk assessments in the literature were based on Tolerable Daily Intake 

(TDI), 2.1 µg/kg-day which is calculated dividing PTWI by seven used as tolerable daily intake limit in this study. 

As expected, CDIs tend to decrease from the first scenario to third scenario due to less consumption of 

locally grown contaminated crops (Fig.1). Wheat was the crop specie with the highest chronic daily intakes ranging 

between 2.76 and 8.42 µg/kg-day, which are above the TDI limit. Onion, cucumber, and tomato were the other 

species with high CDIs. This may be due to the frequent and abundant consumption of these crops in Turkish 

society compared to others. For instance, an average American consumes 21 grams of onion and 20 grams of 

tomatoes per day (USEPA, 2011), whereas for an average Turk these values are 62 and 308 grams per day 

respectively (TSI, 2016). Broccoli and cauliflower were the species with the lowest CDIs, probably due to low 

consumption rates in the study area. For eggplant, there was an increment through Scenario 1 to Scenario 3. This 

may be because of the underestimated crop concentrations in calculations or high background arsenic 

concentrations of the crop. 
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Figure 1. Estimated Chronic Daily Intakes for the Scenarios 

Figure 2 shows the calculated non-carcinogenic risks estimated for the scenarios. The lowest non-

carcinogenic risks were estimated for cauliflower, broccoli, lettuce, and spinach respectively. Wheat, cucumber, 

tomato and onion were the species that exceeded non-carcinogenic threshold limit (1.0) in all three scenarios. Non-

carcinogenic risk of wheat ranged between 9.2 to 28.1, at least 9 times the threshold even in the Scenario 3 which 

assumes 90% of the crop consumption from uncontaminated sources. Wheat is the center of Turkish people’s daily 

diet which is consumed approximately 593 grams per day by an average Turk (TSI, 2016). High consumption 

rates, background arsenic concentrations, and bioconcentration factors may be the reason for significantly high 

risks associated with consumption of wheat. For estimation of total arsenic exposure via consumption of all the 

studied crops, aggregate non-carcinogenic risks were calculated. Aggregate non-carcinogenic risks were decreased 

58.7 to 14.4 respectively, through Scenario 1 to Scenario 3, proving how important the consumption ratio from 

contaminated land truly is. 
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Figure 2. Estimated Non-Carcinogenic Risks for the Scenarios 

 

Conclusions 

A health risk assessment was conducted to evaluate arsenic exposure via ingestion of edible crops 

cultivated on Simav Plain, where soils and waters are naturally contaminated with arsenic. Eighteen crop species 

were evaluated with three “what-if exposure scenarios” and wheat was found as the foodstuff with the most 

associated risk in all three scenarios. Tomato, cucumber, potato, bean and onion were the species with significant 

non-carcinogenic risks. Point estimates of aggregate non-carcinogenic risk varied from 14.4 to 58.7. The edible 

plants were found as an important source of exposure to arsenic compared to groundwater of Simav (4.95×10-3) 

(Gunduz et al., 2010). Even in Scenario 3 (10% consumption rate for produce grown on the plain), aggregate non-

carcinogenic risks were still significant. Therefore, the lowest consumption of produce grown on the plain is 

recommended. 
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Ruhsal hastalıklarda sağlığa yararlı olduğu düşünülen probiyotiklere psikobiyotik mikroorganizmalar 

denilmektedir. Konakçısının bağırsak sistemine yerleşerek mikrobiyal dengeyi iyileştiren ve yararlı faaliyette 

bulunan canlı mikroorganizmalar olan psikobiyotiklerin, insan gastrointestinal sisteminde bulunmasıyla patojen 

mikroorganizmaların gelişimini inhibe ettiği, ürettikleri metabolitler ve nöropeptitler sayesinde de beyin fizyolojisi 

ve insan psikolojisi üzerinde etkili olduğu bir çok araştırma ile ortaya konulmuştur. Ayrıca; yapılan klinik 

gözlemlerden elde edilen sonuçlara göre depresyon mekanizmasının bağırsak bakterilerinin sayısı ile yakından 

ilişkili olduğu görülmüş, günlük hayatta karşılaşılan stres, anksiyete gibi ruhsal bozuklukların bağırsak 

mikrobiyotasında yer alan laktik asit bakterilerinin sayılarındaki azalma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Obezite, 

diyabet gibi metabolik rahatsızlıkların, şizofreni, anksiyete ve otizm gibi nöropsikiyatrik bozuklukların 

psikobiyotik mikroorganizmalarca üretilen ve bağırsak-beyin ekseninde önemli rolü olan gama-aminobutirik asit 

ve serotonin gibi nöroaktif maddeler ile önlenebildiği yapılan klinik çalışmaları ile desteklenmiştir. Örneğin; 

Lactobacillus ve Bifidobacteria türleri monosodyum glutamattan gama-amino-butirik asit sentezlerken, 

Escherichia, Bacilllus ve Saccharomyces türleri nörepinefrin, Candida, Streptococcus, Enterococcus türleri 

serotonin, Bacillus ve Serracia türleri dopamin üretmektedir. Bifidobacterium infantis’in oral yoldan verildiği 

farelerde plazma triptofan düzeylerinde artış görülürken; Lactobacillus acidophilus ile beyin sapındaki kanabinoid 

reseptörlerin ekspresyonu artırılmıştır. İnsan sağlığı üzerindeki önemli etkileri ile söz konusu psikobiyotik 

mikroorganizmaların önümüzdeki yıllarda nörobilim alanında yapılacak araştırmaların odağını oluşturacağı 

açıktır. 

 

Anahtar Kelimeler: psikobiyotik, probiyotik, nöroloji, yararlı mikroorganizmalar 

 

ABSTRACT 

 

   The probiotics that are thought to be beneficial to health in mental illnesses are called psychobiotic 

microorganisms. Many studies have shown that psychobiotics, which are living microorganisms that improve the 

microbial balance by placing in the intestinal system of the host, are effective on brain physiology and human 

psychology due to their metabolites and neuropeptides which inhibit the development of pathogenic 

microorganisms by being found in the human gastrointestinal system. Also; it has been found that the mechanism 
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of depression is closely related to the number of intestinal bacteria and that mental disorders such as stress and 

anxiety in daily life are associated with a decrease in the number of lactic acid bacteria in the intestinal microbiota. 

Obesity is supported by clinical trials in which metabolic disorders such as diabetes, neuropsychiatric disorders 

such as schizophrenia, anxiety and autism are prevented by neuroactive substances such as gamma-aminobutyric 

acid and serotonin, which are produced in psychobiotic microorganisms and play an important role in the intestinal-

brain axis. For example; Lactobacillus and Bifidobacteria species produce monosodium glutamate gamma-amino-

butyric acid, Escherichia, Bacilllus and Saccharomyces species norepinephrine, Candida, Streptococcus, 

Enterococcus serotonin, Bacillus and Serracia species produce dopamine. Plasma tryptophan levels were elevated 

in mice given Bifidobacterium infantis by oral route; Lactobacillus acidophilus increased the expression of 

cannabinoid receptors in the brain. It is clear that the significant impacts on human health and the psychobiotic 

microorganisms in question will form the basis of research to be carried out in the field of neuroscience in the 

coming years. 

 

Key words: psychobiotic, probiotic, neurology, useful microorganisms 

 

Giriş 

Probiyotik kavramı ilk kez 19.yüzyılın başlarında Nobel ödüllü Elie Metchnikoff tarafından gündeme 

getirilmiştir. Metchinikoff, günlük diyetlerinin düzenli bir parçası olarak Lactobacillus içeren yoğurt yiyen Bulgar 

köylülerin fark edilir derecede uzun ömürlü olduklarını gözlemlemiş, bununla ilgili laktik asit bakterilerinin ömrü 

uzattıkları teorisini öne sürmüştür [Yeşilova ve ark. 2010]. Nitekim, intestinal sistemin mikrobiyal dengesini 

düzenleyerek konakçı sağlığı üzerinde yararlı etkileri olan mikroorganizmalara probiyotik mikroorganizmalar 

denmektedir [Uymaz, 2009].  Probiyotik mikroorganizmalar toksik olmamalı, insan kaynaklı olmalı, mide özsuyu 

ve safra asitlerine karşı dirençli olabilmeli, bağırsak duvarına tutunabilmeli, doğal floraya adapte olabilmeli ve 

konakçı sağlığı üzerinde olumlu etkileri olmalıdır [Coşkun, 2006].  Bağırsak florasında önemli düzeyde bulunan 

probiyotik mikroorganizmaların bağırsak rahatsızlıklarını önleyici etkilerinin de olduğu saptanmıştır [Kundakçı 

ve Ergönül, 2006].  Bağırsak florası bozulduğu yani probiyotiklerin sayısı azaldığı zaman patojen 

mikroorganizmalar hızla ürer ve bu mikroorganizmaların kendileri veya toksinleri hastalık yapmaya başlar 

[Ceyhan, 2012]. Bilinen bu etkilerinin yanında probiyotiklerin beyin fonksiyonlarını etkiledikleri ve hatta insan 

psikolojisini etkileyebileceği son zamanlarda yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. İnsan psikolojisi üzerinde 

olumlu etki yaratan bu probiyotik mikroorganizmalar, "psikobiyotik bakteriler" olarak adlandırılmıştır [Romijn ve 

ark. 2017]. Depresyon/anksiyete gibi düşük duygu durumların tedavisinde probiyotik mikroorganizmaların işlevi 

bilim dünyasını heyecanlandırmıştır ve bu olumlu etkileme kapasitesine sahip mikroorganizmalar  "psikobiyotik" 

olarak tanımlanmıştır [Tang ve ark. 2014]. Bir psikobiyotik yeterli miktarda alındığında, psikiyatrik hastalıktan 

muzdarip olan kişilerde psikolojik yarar sağlayan bir canlı organizma olarak tanımlanmaktadır [Dyan ve Cryan, 

2013]. Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde mikroorganizmaları" psikomikrobiyotik" adıyla yeni bir ilaç grubu 

olarak sunan yazarlar da bulunmaktadır [Evrensel ve Ceylan, 2015]. Ayrıca doğal tedavi tıbbı, hastalardaki güçlü 
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probiyotik ortamları beslemek için beslenme stratejileri geliştirmeyi amaçlarken, biyoteknoloji endüstrisi pratik 

uygulamalar için potansiyel ön ilaçları araştırmaktadır. Bu derlemede probiyotik mikroorganizmaların anksiyete 

ve depresyon gibi psikolojik problemlerin çözümüne katkısının açıklanması amaçlanmıştır. Diğer yandan 

psikobiyotik bakteriler hakkında bilinenler ve yapılan klinik deneysel çalışmaların sonuçları da paylaşılacaktır. 

Probiyotikler ve Psikobiyotikler Arasındaki İlişki 

Probiyotik kelimesi Yunanca bir terim olup "yaşam için" anlamına gelmektedir [Yeşilova ve ark. 2010]. 

Konakçısının bağırsak sistemine yerleşerek mikrobiyal dengeyi iyileştiren ve yararlı faaliyette bulunan canlı 

mikroorganizmalara probiyotikler denir [Ertaş, 2006]. 2004 yılında Amsterdam’da yapılan Uluslararası Probiyotik 

Çalıştayı’nda (International Probiotic Workshop=IPW) sağlık yönünden belirli hastalıkları tedavi edici etkileri 

klinik deneylerle kanıtlanmış ürünler (bakteriyal tedavi edici, mikrobiyal tedavi edici veya bakteriyel immün 

sistem düzenleyici) probiyotikler olarak tanımlanmıştır [Yeşilova ve ark. 2010]. Probiyotik mikroorganizmaların 

en önemli grubunu laktik asit bakterileri oluşturmaktadır. Bunların içerisinde Bifidobacterium ve Lactobacillus 

türleri en yaygın olarak kullanılan bilinen mikroorganizmalardır . Ayrıca bazı bakteri cinsleri ile maya ve küf 

türlerinden de probiyotik ürünlerin hazırlanmasında yararlanılmaktadır (Tablo 1) [Uymaz, 2009]. Probiyotik 

etkinin ortaya çıkabilmesi için mikroorganizmanın belirli bir düzeyin üstünde alınması gerekmektedir ki bu miktar 

109 kob/gün seviyesindedir [Ertaş, 2006]. 

Yetişkin bir insanın gastrointestinal sisteminde (GİS) Lactobacillus, Bacteroides, Bifidobacterium, 

Peptostreptococcus ve Fusabacterium türleri baskın olmak üzere 500’ün üzerinde bakteri çeşidi bulunduğundan 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterobacterium gibi laktik asit bakteri suşları insan tüketimi için tasarlanan 

probiyotik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır [Yeşilova ve ark. 2010; Ertaş, 2006]. Ayrıca bu bakteriler 

geleneksel olarak fermente süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılmakta ve GRAS(Genel Olarak Güvenli) kabul 

edilmektedir. Buna karşın Saccharomyces boulardii gibi gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bazı 

probiyotik mikroorganizmalar insan orijinli değildir [Uymaz, 2009]. 

İnsan vücudunun yaklaşık 2m2’si deri ile kaplıyken 300m2’si mukozal yüzey ile kaplıdır ve deri ve 

mukozal yüzeylerde yaşayan mikroorganizma sayısı insanın kendi hücrelerinden daha fazladır [Ceyhan ve Alıç, 

2012]. GİS normal florası doğumda steril iken, yeni doğan döneminde söz konusu hakim mikroflora kazanılmakta 

ve yaşam boyu sabit kalmaktadır. Floranın kaynağı annenin vajinal ve fekal florasıdır. Doğumdan sonraki 48 saatte 

kolonda Enterobacteriaceae,  Staphylococcaceae, Streptococcaceae familyalarından oluşan bakteriler 

bulunmaktadır. İkinci ve beşinci günlerde oluşan Bifidobakteriler 1.haftadan sonra gaita florasına hakim olmakta, 

Enterecoccus, Clostridium gibi patojenler de azalmaktadır [İnanç ve ark. 2005]. Annenin aldığı besinler, 

probiyotik alıp almaması, doğum şekli (vajinal veya cerrahi), gebelik yaşı, bebeğin beslenme şekli (anne sütü veya 

mama) gibi faktörler bağırsak florasının kolonizasyonunu etkiler [Ceyhan ve Alıç, 2012]. Gastrointestinal sistemin 

farklı yerlerinde farklı pH ve enzim aktivitesi vardır. Bu nedenle mikrobiyal içerik sayısal ve içerik olarak 

değişiklik gösterir [Yazıhan, 2017]. Bağırsak mikrobiyotasında 1000’den fazla tür ve 7000’den fazla alt tür 

içermektedir. Bağırsak mikrobiyotası çeşitliliği diyet, ilaç ve stres etkisi altında değişebilmektedir [Dinan ve 

Cryan, 2013]. 
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Bağırsak mikrobiyotasının bağışıklık sistemi, beyin gelişimi ve davranış üzerine etkisi son yıllarda ilgi 

odağı olmuştur. Mikrobiyota ile ilgili yayınlanmış 4000’i aşkın makalelerin %90’dan fazlası son 5 yıla aittir[Dinan 

ve Cryan, 2013]. Beyin ve bağırsak nöronal, immünolojik  ve endokrinal yolların yanı sıra stres 

ekseni(hipotalamofite-adrenal (HPA) yoluyla pasif ve aktif çift yönlü şekilde meydana gelen iletişim ile yüksek 

oranda bütünleşmiş organlardır. Gastrointestinal sistem hastalıkları( fonksiyonel ve inflamatuar) hastaların 

%80’ine kadar depresyon ve anksiyeteyi içeren psikiyatrik bozukluklar ile kolerasyon gösterir, mikrobiyota 

değişiminin merkezi sinir sistemi (CNS) fonksiyonunu etkileyebileceğini destekleyen birçok araştırma mevcuttur. 

Bazı patojenik mikroorganizmaların enfeksiyonun ilk fazında anksiyete benzeri davranışları tetikleyebileceği 

bulunmuştur. Beyin ve bağırsak arasındaki çift yönlü ilişkiyi ise yapılan araştırmalar sonucu vagus sinirinin 

sağladığı keşfedilmiştir [Al-Asmakh ve ark. 2012].  

Mikrobiyotanın beyin fonksiyonu üzerindeki etkisini incelemek için antibiyotik kullanımı, probiyotik 

tedaviler, fekal mikrobiyota transplantasyonu, gastrointestinal enfeksiyon çalışmaları ve mikropsuz çalışmalar gibi 

çeşitli stratejiler kullanılmıştır [Messaoudi ve ark. 2010].  Probiyotiklerin bu alanda kullanımında ise bir çok neden 

etkilidir. Probiyotik bakteriler bağırsak yüzeyine yerleşerek istenmeyen bakterilerin tutunmasını engellemekte ve 

ürettikleri antimikrobiyal maddelerle de (asitler, reutein gibi bakteriyosinler) bu bakterilerin çoğalmalarını kontrol 

altına almaktadırlar. Probiyotik bakterilerin antimikrobiyal etkisi laktik asit, hidrojen peroksit ve antibiyotik 

benzeri maddelerin üretiminden kaynaklanmaktadır. Laktik asit ortamın pH’sını düşürerek diğer bakteriler için 

uygun olmayan bir ortam yaratmaktadır. L. acidophilus Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı etkili olan asidofilin 

ve laktosidin adı verilen antimikrobiyal bileşikler üretmektedir. İntestinal epitel doku hücrelerine etki 

mekanizmasında; enflamasyona karşı sitokin üretimini azalttığı saptanmıştır [Doğan, 2012]. Bunların yanında asıl 

etken ise ürettikleri metabolitlerdir. Mikrobiyota-beyin eksenin altında yatan mekanizmalar bakteriyel metabolitler 

ve nöropeptidlerdir [Al-Asmakh ve ark. 2012]. Bağırsak bakterileri aktif metabolitler üretebilmektedir. Örneğin 

Lactobacillus ve Bifidobakteria’lar monosodyumglutamattan gama amino butirik asit (GABA) 

sentezleyebilmektedir. Escherichia, Bacillus ve Sacchromyces’ler norepinefrin, Candida, Streptokok, Escherichia, 

ve Enterococ’lar serotonin üretirken Bacillus ve Serracia’lar dopamin üretmektedir. Bifidobacterium infantis’in 

oral yoldan verildiği farelerde triptofan düzeylerinde artış görülmüştür. Lactobacillus acidophilus beyin sapındaki 

kanabionid reseptörlerinin ekspresyonunu arttırmaktadır. Başka bir araştırmada da mikropsuz farelerde (gern 

free,GF) plazma seretonin düzeyleri yüksek bulunmuştur[Evrensel ve Ceylan, 2015.]. 

Tablo 1. Probiyotik mikroorganizma türleri 

Lactobacillus  Lactobacillus cellobiosus  
Lactobacillus delbrueckii 
Lactobacillus brevis 
Lactobacillus acidophilus  
Lactobacillus reuteri 
Lactobacillus curvatus  
Lactobacillus fermentum  
Lactobacillus plantarum  
Lactobacillus jonhsonii  
Lactobacillus rhamnosus 
Lactobacillus helveticus 
Lactobacillus salivarius  
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Lactobacillus gasseri 

Bifidobacterium  Bifidobacterium adolescentis  
Bifidobacterium bifidum  
Bifidobacterium breve  
Bifidobacterium infantis 
Bifidobacterium longum 
Bifidobacterium thermophilum 

Bacillus  Bacillus subtilis 
Bacillus pumilus  
Bacillus lentus 
Bacillus licheniformis  
Bacillus coagulans 

Pediococcus Pediococcus cerevisiae,  
Pediococcus acidilactici 
Pediococcus pentosaceus 

Streptococcus Streptococcus salivarius ssp. thermophilus  
Streptococcus intermedius 

Bacteriodes  Bacteriodes capillus 
Bacteriodes suis 
Bacteriodes ruminicola 
Bacteriodes amylophilus 

Propionibacterium  Propionibacterium shermanii  
Propionibacterium freudenreichii 

Leuconostoc  Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides 
Küfler Aspergillus niger 

Aspergillus oryzae 
Mayalar Saccharomyces cerevisiae 

Candida torulopsis 
 

Psikobiyotik Bakteriler İle İlgili Yapılmış Klinik Araştırmalar 

Mikrobiyota ve anksiyete/depresyon arasındaki ilişki daha çok hayvan deneylerinde incelenmiştir. Bu 

deneylerden bir kaçına değinirsek; glukozla beslenmiş (GF) farelerde deneysel olarak yükseltilmiş 

hipotalamopituiter adrenal (HPA) eksen cevabı ve depresyon, sadece tek bir bakterinin, Bifidobacterium infantis’in 

verilmesiyle geriye döndürülmüştür. Bifidobacterium infantis yenidoğan bağırsağında ve probiyotik ilaçlarda 

baskın şekilde bulunmaktadır. Anneden ayrılmış fare yavruları iki gruba ayrılarak Bifidobacterium infantis ve 

sitalopram (Seçici serotonin gerialım inhibitörüdür) ile tedavi edilmiştir. Plazma sitokin düzeyleri, beyindeki 

monoamin düzeyleri ile santral ve periferik HPA hormon düzeyleri saptanmış ve depresif davranışlar zorlu yüzme 

testi ile ölçülmüştür. Anneden ayrılma, zorlu yüzme testinde yüzmenin azalması ve hareketsizlik davranışında 

artma, beyinde norepinefrin azalması, periferal proinflamatuvar IL-6 salınımında artma ve amigdalada 

kortikotropin düzeylerinde artmaya neden olmuştur. Probiyotik tedavi, davranış sorunlarının geriye dönmesine, 

bağışıklık sisteminin cevabı ve beyindeki norepinefrin düzeylerini normalleştirmiştir. Bu deney sonucunda 

Bifidobacterium infantis’in nöral işlemlerde rahatlamaya neden olduğu ifade edilmiştir [Evrensel ve Ceylan, 

2015]. 
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Bravo ve arkadaşları yaptıkları çalışmayla Lactobacillus rhamnosus suşunun yutulması vagus siniri aracılığıyla 

bir farede duygusal davranış ve merkezi GABA reseptör ekspresyonunu düzenlediğini gözlemlemiştir. Deneyde 

bağışıklık sistemini modüle ettiği kanıtlanmış Lactobasillus rhamnosus bakteri suşundan yararlanmıştır. Ayrıca 

deneyde 28 gün Lactobacillus rhamnosus verilen farelerde hem anksiyete hem depresyon puanlarında düşüş 

saptanmıştır [Bravoa ve ark. 2011].  

Bazı probiyotik mikroorganizmaların depresyonla ilişkili altta yatan biyolojik faktörleri düzeltebileceği 

düşünülmüştür. Lin ve arkadaşları, Kullisar ve arkadaşları probiyotiklerin duygu durum bozuklukları ile ilişkili 

olan proinflamatuar  sitokinleri ve oksidatif stresi düşürdüğü gözlemlemişlerdir.[ Romijn ve ark. 2017]. 

Steenbergen ve arkadaşları bir multipens probiyotik formülasyonun sağlıklı örneklemde bilişsel tepkiyi mutlak 

duyguduruma plasebodan anlamlı olarak daha fazla düşürdüğünü kanıtlamıştır.[ Romijn ve ark. 2017]. 

En çarpıcı sonuçlardan biri ise Ohland ve arkadaşlarının yaptığı deneyde yüksek yağlı diyetle elde edilen anksiyete 

benzeri davranış 21 gün Lactobacillus helveticus verilmesiyle önlenirken IL-10 yoksunu farelerde aynı uygulama 

yapıldığında anksiyetede değişiklik elde edilememiştir. Bu bulgu bağırsak beyin aksında immun düzenlemenin 

rolünü ortaya koymuştur [Evrensel ve Ceylan, 2015]. 

Tillisch ve arkadaşlarının çalışması probiyotikler ile sağlıklı beyin işlevleri arasındaki ilişkinin fMRG (fonksiyonel 

manyetik rezonans görüntüleme) kullanılarak incelendiği tek çalışmadır [Romijn ve ark. 2017]. Berk ve 

arkadaşları depresyonda kronik, düşük düzeyli bir inflamatuvar durumun bulunduğunu, bunun da bağırsak 

permeabilite bozukluğu ile ilişkili olabileceğini belirtmiştir. Sağlıksız beslenme ve depresyon arasındaki anahtar 

rolün mikrobiyota olduğu düşünülmektedir [Evrensel ve Ceylan, 2015]. 

Messaouidi ve arkadaşları bir probiyotik formülasyonun psikotropik yani antidepresan benzeri etkilerini insanlar 

üzerinde gözlemlemek amacıyla plasebo kontrollü bir deney yapmışlardır. Bu deneyde 30 gün süren çift kör, 

kontrollü, randomize, paralel bir çalışma tasarlanmış . 55 deneğin katıldığı deneyde denekler, test ürünü(PF) veya 

plasebo(PL) kullanmak üzere ikiye ayrılmışlar. Test ürünü olarak L.helveticus R0052 ve B.longum R0175 içeren 

bir 5g/d olan bir probiyotik formülasyon (Pf) kullandılar. Plasebo grubu ise 30 gün için aynı tat ve görünüşe sahip 

(xylitol, maltodekstrin, erik flavour ve malik asit) kullandılar. Deneklere Hopkins Semptom Kontrol Listesi-90, 

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği , Algılanan Stres Ölçeği, Denetim Listesi Başlığı ve İdrarsız Kortizol 

analizleri uygulanmıştır.  Yapılan analizler sonucunda Hopkins Semptom Kontrol Lisetesi-90 da özellikle gelişmiş 

somatizasyon, depresyon ve öfke- düşmanlık ölçeklerindeki yüzde düşüş PF ile tedavi edilen deneklerde PL ile 

tedavi edilen deneklere göre daha yüksektir. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nde başlangıç puanları 

eşdeğerken değişim yüzdesi PF ile tedavi edilenlerde daha yüksek sonuçlandı ve 2  seansta azalma 

gözlemlenmiştir. Sonuç olarak L.helveticus ve B.longum içeren  PF’nin herhangi bir yan etki göstermeden 

psikolojik sıkıntıları  hafiflettiği gözlemlenmiştir. Yapılan deneyin ışığında probiyotiklerin  psikiyatrik 

bozukluklara yeni bir yardımcı terapötik bir yaklaşım sunabileceği öne sürülmüştür [Messaoudi ve ark. 2010]. 

Romijn ve Rucklidge ise Messaouidi ve arkadaşlarının deneylerinden yola çıkarak yine L.helveticus ve B.longum 

kullanılmış benzer probiyotik formülayonu psikoterapileri devam eden  deneklerle gerçekleştirmiştir. Düşük ruh 

hali ve depresyon için yardımcı bir tedavi olarak probiyotiklerin kullanılabileceği belirtmiş ancak anlamlı bir fark 
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bulamadıklarını bildirmişlerdir. Deneklerin antidepresan kullanımının dengesizliğinden kaynaklanan bir sonuç 

olabileceği de göz önünde bulundurulmuştur [Romijn ve ark. 2017]. 

Sonuç 

Probiyotikler insan mikroflorasını etkileyerek depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların altındaki 

biyolojik nedenleri inhibe eder ve bu sayede düşük duygu durum rahatsızlıklarını tedavi eder. Probiyotik 

mikroorganizmaların bu yeni kullanımı düşük stres düzeylerine sahip kişilerin ruhsal sağlıklarına katkıda 

bulunabilir ve günlük yaşamın kısıtlamalarına maruz kalan insanlarda stresle alakalı hastalıklara karşı alternatif 

bir tedavi olabilir. Yani gastrointestinal mikrofloranın düzenlenmesiyle psikoloji modüle edilebilir. Bağırsak 

mikrobiyotası ve bakterilerin insan sağlığı üzerine etkileri önümüzdeki on yıl nörobilimde ilgi odağı olacak gibi 

görünmektedir. 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik ve ebelik son sınıf öğrencilerinin vajinismusa ilişkin bilgi ve görüşlerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. 

 Gereç ve Yöntem: Araştırma,  tanımlayıcı olarak, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencileriyle, Mart 2018 tarihinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 

2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören son sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencileri (N=411), örneklemi ise 249 

öğrenci oluşturmuştur. Veriler veri toplama formu ile toplanmıştır. Verilerin sayı, yüzde ve ortalama dağılımları 

verilmiştir. 

 Bulgular: Öğrencilerin %57’si hemşirelik fakültesi öğrencisi, %19.7’si sağlık meslek lisesi mezunu olup yaş 

ortalaması 22.18±1,07’dir. Sadece 3 öğrenci vajinismusu hiç duymadığını, %73.9’u çok/çok fazla duyduğunu, 

%30.4’ü vajinismusu jinekologların tedavi etmesi gerektiğini belirmişlerdir. Öğrencilerin, kadının çocukluğunda 

ve yetişkinliğinde fiziksel (%41.4 ve %41.8) ve dokunmayı da içeren cinsel istismara (%46.6 ve %44.2) maruz 

kalmanın,  ilk gece korkusunun (%38.6), cinsel birleşmede ağrı duyma korkusunun (%43.8),  cinsel bilgi ve eğitim 

yetersizliğinin (%42.6), cinselliğe karşı olumsuz dinsel-kültürel tutumların (%40.6) vajinismusa neden olduğuna 

ilişkin ifadelere çoğunlukla “katılıyorum” dedikleri, %58.2’sinin “vajinismus’lu kadınların orgazm deneyimi 

vardır” ifadesinde “kararsız” oldukları, %48.6’sının hastaların cinsel sağlık ihtiyaçlarını/sorunlarını 

değerlendirmek için aldıkları eğitimi “çok az” buldukları, %87.5’inin bireylerden cinsel öykü almayı farklı 

düzeylerde güç buldukları, %88.8’inin birinci basamakta/evlilik öncesi verecekleri cinsel eğitimin vajinismusun  

gelişmesini engelleyebileceğini belirttikleri bulunmuştur. 

 Sonuç: Öğrencilerin vajinismusa ilişkin bilgilerinin orta düzeyde olduğu, cinsel sağlığa yönelik aldıkları eğitimi 

az buldukları ve büyük çoğunluğunun bireylerden cinsel öykü almayı güç buldukları saptanmıştır. Öğrencilerin 

hastaların cinsel sağlık sorunlarını değerlendirmeye yönelik bilgilerinin ve becerilerinin geliştirilmesi için ebelik 

ve hemşirelik müfredatlarında cinsel sağlık dersinin verilmesi, var olan derslerin içeriğinin gözden geçirilmesi ve 

cinsel sağlık danışmanlığını geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılması önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Vajinismus, hemşirelik, ebelik, öğrenci 
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ABSTRACT 

 Objective: This study was conducted with the senior students of Adnan Menderes University Health Sciences 

Faculty-Department Midwifery and Nursing Faculty to determine their knowledge and opinions on vaginismus. 

 Methods:  The study was conducted in descriptive type and in March 2018, the senior students of midwifery and 

nursing students were formed the universe of the study (N=411) and 249 of them formed the sample. The data 

were collected by data gathering form. The numbers, percentages and mean distributions of the data were given. 

 Results: 57% of the students were nursing faculty students, 19.7% were graduated from health profession high 

schools and the average age was 22,18 ± 1,07.  Only 3 students reported that they had never heard about 

vaginismus, 73.9% had heard much/very much, and 30.4% thought that gynecologists should treat vaginismus. It 

was found that they mostly “agree’’ that physical (41.4% and 41.8%) and exposure to sexual abuse including touch 

(46.6% and 44.2%), fear of the first night (38.6%), painful sexual intercourse (43.8%), sexual knowledge and 

education deficiency (42.6%) and negative religious-cultural attitudes towards sexuality (40.6%) caused 

vaginismus in the childhood and adulthood of the woman, 58.2% of them said they were "unstable" in the phrase 

"women with vaginismus had an orgasm experience", 48.6% of them had found the education to evaluate their 

sexual health need/problems "very little", 87.5% found that they had difficulty in taking sexual stories at different 

levels and that 88.8% of them could prevent the development of vaginismus in the premarital sexual education.  

 Conclusion: It was determined that the students had moderate information about vaginismus, they found the 

education about sexual health is low, and that the vast majority of them had difficulty in getting sexual history 

from the individuals. 

It is proposed that students should be given sexual health lesson in midwifery and nursing curriculum, keeping an 

eye on the content of existing courses and improving sexual health counseling in order to improve the knowledge 

and skills of the patients to evaluate their sexual health problems. 

Key words: Vaginismus, nursing, midwifery, student. 

 

GİRİŞ  

  Vajinismus,  vajinanın dış üçte birindeki kaslarda koitusu engelleyecek bir biçimde, yineleyici ya da 

sürekli olarak istem dışı kasılmanın olmasıdır. Bu istemsiz kasılmalar vajinal geçişi daraltan fiziksel bir tepkidir 

ve bu da cinsel birlikteliğin gerçekleşmesini engeller ya da ağrılı olmasına neden olur.  Vajinismus, sadece koitus 

esnasında değil kadının tampon kullanımı, parmağını vajene sokması yada jinekolojik muayene esnasında da 

gerçekleşebilmekte ve kadında endişe, korku ve panik yaratabilmektedir [1-9].  

  Vajinismusun görülme sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Vajinismusun görülme sıklığının batı 

toplumlarında daha düşük olduğu, %1-7 arasında değiştiği, klinik koşullarda ise %5-17 arasına çıktığı 

bildirilmektedir [3,10]. Ülkemizde cinsel işlev bozuklukları nedeniyle tedavi başvurusunda bulunan kadınlarda en 

sık vajinismusun olduğu ve farklı araştırmalarda vajinismus sıklığının %41-75.9 arasında değiştiği [5,11,12,13],   

toplum temelli yapılan bir çalışmada da %15.3 olduğu bulunmuştur [14]. Kadınlarda ve eşlerinde psikolojik 
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sorunlarla birlikte ciddi sosyal sorunlara neden olan vajinismus, tanı koyulduğunda en kolay tedavi edilebilen 

cinsel işlev bozukluğudur [3,7,15-17]. 

Hemşireler ve ebeler sağlık ekibinde kadınlarla daha yakın ve doğrudan ilişki kuran, özellikle birinci 

basamak sağlık hizmetlerinde kadınların ilk karşılaştıkları, danışmanlık ve eğitim hizmetleri aldıkları profesyonel 

sağlık elemanıdır. Kadınlara vajinismus başta olmak üzere cinsellikle ilgili ihtiyacı olan eğitim ve danışmanlık 

hizmetlerinin etkin sunulabilmesi için hemşire ve ebelerin eğitim, öğretim ve araştırma yoluyla bu konudaki bilgi 

ve becerilerini artırması gerekmektedir [2,18,19]. Hemşire ve ebelerin cinsellik konusunda ki bilgi ve becerilerinin 

temeli okul eğitimleri döneminde atılmaktadır. Öğrencilerin mezun olduktan sonra kadınlara birebir bakım, eğitim 

ve danışmanlık verici rolde olmaları nedeniyle, öğrencilerin vajinismus konusundaki bilgi ve görüşlerinin 

belirlenmesi, bu konudaki eksik bilgilerinin tamamlanması ve yanlış bilgilerinin düzeltilmesinin mesleki 

yaşamlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin bu konudaki bilgi ve görüşlerini belirlemek, 

kadın sağlığı ile ilgili derslerinin teorik ve klinik becerilerine yönelik müfredat çalışmalarına da olumlu katkılar 

sağlayacaktır. Bu çalışma, hemşirelik ve ebelik son sınıf öğrencilerinin vajinismusa ilişkin bilgi ve görüşlerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM  

Araştırma, tanımlayıcı türde olup Adnan Menderes Üniversitesi  (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü 

ve Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencileriyle Mart 2018 tarihinde yapılmıştır.   Araştırmanın evrenini, 2017-

2018 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören son sınıf öğrencileri (hemşirelik=299, ebelik=112) 

oluşturmuştur (N=411). Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmanın yapıldığı gün okullarda bulunan 

ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler çalışmaya alınmıştır ve örneklemi 249 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda [7,9,13,15,18]  geliştirilen  "veri toplama 

formu" ile toplanmıştır.  Verilerin istatistiksel analizi istatistik paket programı Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 20,0 kullanılarak yapılmıştır. Verilerin sayı, yüzde ve ortalama dağılımları verilmiştir. 

Araştırmanın etik kurul onayı ADÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu'ndan, yazılı kurum izni araştırmanın yapıldığı fakültelerin dekanlıklarından alınmıştır. Veriler 

toplanmadan önce öğrencilere araştırma ile ilgili bilgi verilmiş ve sözlü onamları alınmıştır.   

BULGULAR  

Öğrencilerin %57’si hemşirelik fakültesi öğrencisi, %13,3’ü erkek ve %19.7’si sağlık meslek lisesi mezunu olup 

yaş ortalaması 22.18±1.07’dir. 

Tablo 1. Öğrencilerin vajinismusu daha önce duyma ve doğru bilme durumları (n=249) 

Vajinismusu daha önce 
duyma durumu 

 

Sayı 

 

% 
Hiç duymadım 3 1.2 
Birkaç kez duydum 62 24.9 
Çok duydum 112 45.0 

Çok fazla duydum 72 28.9 

Nereden/kimden duyulduğu (n=332)* 
Derslerde 207 62.4 

Basın/medyadan 72 21.7 
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Arkadaşlardan/aileden 29 8.7 

Uzmandan 15 4.5 
Diğer 9 2.7 
Vajinismusun tanımını doğru bilme durumu 
Hiç 4 1.6 
Kısmen 80 32.1 

Yeterince 129 51.8 
Çok 36 14.5 

* Birden fazla yanıt verilmiştir. 

Öğrencilerin %1.2’sinin (n=3) vajinismusu daha önce hiç duymadığı,  %73.9’unun çok/çok fazla 

duyduğu, daha önce duyanların ise en fazla derslerde (%62.4) ve basın/medyadan (%24.7) duydukları saptanmıştır.  

Öğrencilere bu sorulardan sonra veri toplama formunun ikinci sayfasında vajinismusun tanımı verilmiş 

(Vajinismus; vajinanın dış üçte birindeki kaslarda koitusu engelleyecek bir biçimde, yineleyici bir biçimde ya da 

sürekli olarak istem dışı spazmın olmasıdır) ve ‘vajinismus’’un ne olduğunu bu tanımlandığı biçimle biliyor 

muydunuz? sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin %1.6’sı (n=4) bu soruya “hiç bilmiyordum” derken,   yaklaşık yarısı 

(%51.8) “yeterince” , %14.5’i ise “çok” cevabını vermiştir (Tablo 1).   
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Tablo 2. Öğrencilerin vajinismusa ilişkin görüşleri (n=249) 

 

 

Görüşler 

Hiç 
Katılmıyoru

m 

Biraz 
Katılıyorum 

 

Kararsızım 

 

Katılıyoru

m 

Tamamen 
Katılıyorum 

Sayı % Sayı % Sa
yı 

% Sayı % Sayı % 

 ‘Vajinismus’ cinsel bilgi ve eğitim yetersizliğinden kaynaklanır. 26 10.4 66 26.5 33 13.3 106 42.
6 

18 7.2 

 ‘Vajinismus’ cinsel organların yapı ve işlevini bilmemekten kaynaklanır. 24 9.6 66 26.5 44 17.7 99 39.
8 

16 6.4 

‘Vajinismus’ genital organlardan tiksinmeden kaynaklanır. 53 21.3 59 23.7 76 30.5 55 22.
1 

6 2.4 

 ‘Vajinismus’ eşle sorunlar olmasından kaynaklanır. 27 10.8 69 27.7 43 17.3 98 39.
4 

12 4.8 

‘Vajinismus’ istenmeyen evlilik nedeniyle oluşur. 26 10.4 59 23.7 45 18.1 95 38.
2 

24 9.6 

‘Vajinismus’ kadın gebelik istemediği için olur. 72 28.9 45 18.1 75 30.1 45 18.
1 

12 4.8 

‘Vajinismus’ ilk gece korkusundan kaynaklanır. 16 6.4 64 25.7 32 12.9 96 38.
6 

41 16.5 

‘Vajinismus’ yakın arkadaşların anlattığı ilk gece ile ilgili korkutucu öykülerden 

kaynaklanır. 
18 7.2 78 31.3 39 15.7 95 38.

2 
19 7.6 

‘Vajinismus’ eşte cinsel işlev bozukluğu olmasından kaynaklanır.  40 16.1 57 22.9 77 30.9 68 27.
3 

7 2.8 

‘Vajinismus’ cinsel birleşme sırasında ağrı duyulmasından kaynaklanır. 12 4.8 60 24.1 33 13.3 109 43.
8 

35 14.1 

‘Vajinismus’ kadının çocukluğunda 13 yaş altı cinsel istismar girişimi yaşamasından 

kaynaklanır. 
8 3.2 51 20.5 25 10.0 110 44.

2 
55 22.1 

‘Vajinismus’ kadının çocukluğunda dokunmayı da içeren cinsel istismar yaşamasından 

kaynaklanır. 
4 1.6 56 22.5 29 11.6 116 46.

6 
44 17.7 

‘Vajinismus’ kadının çocukluğunda tecavüz yaşamasından kaynaklanır.  9 3.6 45 18.1 32 12.9 106 42.
6 

57 22.9 
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‘Vajinismus’ kadının yetişkinlikte 14 yaş üstü cinsel istismar girişimi yaşamasından 

kaynaklanır. 
6 2.4 51 20.5 32 12.9 107 43.

0 
53 21.3 

‘Vajinismus’ kadının yetişkinlikte dokunmayı da içeren cinsel istismar yaşamasından 

kaynaklanır. 
10 4.0 46 18.5 39 15.7 110 44.

2 
44 17.7 

‘Vajinismus’ kadının yetişkinlikte tecavüz yaşamasından kaynaklanır. 12 4.8 50 20.1 33 13.3 95 38.
2 

59 23.7 

‘Vajinismus’ kadının çocukluğunda fiziksel istismar yaşamasından kaynaklanır. 9 3.6 51 20.5 35 14.1 103 41.
4 

51 20.5 

‘Vajinismus’ kadının yetişkinlikte fiziksel istismar yaşamasından kaynaklanır. 11 4.4 47 18.9 42 16.9 104 41.
8 

45 18.1 

‘Vajinismus’ aile baskısından kaynaklanır. 19 7.6 46 18.5 74 29.7 82 32.
9 

28 11.2 

‘Vajinismus’ cinselliğe karşı olumsuz dinsel-kültürel tutumlardan kaynaklanır. 11 4.4 44 17.7 52 20.9 101 40.
6 

14 16.5 

‘Vajinismus’lu kadınların orgazm deneyimi vardır. 46 18.5 26 10.4 14
5 

58.2 25 10.
0 

7 2.8 

‘Vajinismus’lu kadınların oldukça doyumlu bir cinsel yaşamları vardır. 150 60.2 17 6.8 62 24.9 17 6.8 3 1.2 
Hemşirelik/Ebelik öğrencileri yukarıdaki açıklamaya uygun şekilde ‘vajinismus’ 

hakkında yeterince eğitim alıyor/ bilgilendiriliyor. 
28 11.2 85 34.1 38 15.3 83 33.

3 
15 6.0 

Bu konuda bir el kitabı ya da dokümana sahibim 151 60.6 31 12.4 13 5.2 44 17.
7 

10 4.0 

 
Tablo 3. Öğrencilerin Cinsel Sağlığa İlişkin Eğitim Alma Durumları (n=249) 

 

Eğitim alma durumları 

Hiç Çok az Çok Yeterince çok 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Hastaların cinsel sağlık ihtiyaçlarını/sorunlarını değerlendirmek için herhangi bir eğitim aldınız 

mı? 
38 15.3 121 48.6 65 26.1 25 10.0 

 Hiç Kısmen Yeterince Çok 
Cinsel öykü almayı güç bulur musunuz? 31 12.4 144 57.8 44 17.7 30 12.0 
Birinci basamakta/evlilik öncesi sizin vereceğiniz cinsel eğitimin vajinismus gelişmesine engel 

olacağını düşünür müsünüz? 
28 11.2 93 37.3 91 36.5 37 14.9 
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Öğrencilerin vajinismusa ilişkin görüşlerini sorgulamak için oluşturulan soruların değerlendirilmesi likert tipi 

olarak  “hiç katılmıyorum”, “biraz katılıyorum” “kararsızım” “katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” şeklinde 

yapılmıştır. 

Tablo 2’de öğrencilerin vajinismusun nedenlerine yönelik görüşleri incelendiğinde; vajinismusun kadının 

çocukluğunda (13 yaş altı) (%44.2) ve yetişkinlikte (14 yaş üstü) cinsel istismar girişimi yaşamasından (%43),  

çocukluğunda (%46.6) ve yetişkinlikte dokunmayı da içeren cinsel istismar yaşamasından  (%44.2), çocukluğunda 

(%42.6) ve yetişkinlikte tecavüz yaşamasından (%38.2), çocukluğunda (%41.4) ve yetişkinlikte (%41.8) fiziksel 

istismar yaşamasından kaynaklanır ifadelerine çoğunlukla “katılıyorum” dedikleri, %10-16.9 arasında değişen 

oranlarda ise fiziksel ve cinsel travmalara maruz kalmanın vajinismusa neden olması konusunda “kararsız” 

oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin %38.2’sinin “vajinismus istenmeyen evlilik nedeniyle oluşur”, %38.6’sının 

“ilk gece korkusundan kaynaklanır, %43.8’inin  “cinsel birleşme  sırasında ağrı duyulmasından kaynaklanır”   

ifadelerine çoğunlukla “katılıyorum” dedikleri, “vajinismus kadın gebelik istemediği için olur” ifadesinde ise 

%30.5’inin kararsız, %21.3’ünün ise katılmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin vajinismusun sosyokültürel 

nedenlerine yönelik görüşleri ise; “vajinismus cinsel bilgi ve eğitim yetersizliğinden” (%42.6), “cinsel organların  

yapı ve işlevini bilmemekten kaynaklanır” (%39.8) ifadelerine çoğunlukla “katılıyorum” dedikleri, “aile 

baskısından kaynaklanır” ifadesine %32.9’unun “katılıyorum”, %29,7’sinin ise “kararsızım” dedikleri, yine 

”vajinismus cinselliğe karşı olumsuz dinsel-kültürel tutumlardan kaynaklanır” ifadesine %40.6’sının 

“katılıyorum” , %20.9’unun ise “kararsızım” dedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin eş ile ilgili nedenlere yönelik 

görüşleri; “eşte cinsel işlev bozukluğu olmasından kaynaklanır” ifadesinde %30.9’unun kararsız, %16.1’inin bu 

görüşe katılmadığı  saptanmıştır. Öğrencilerin vajinismuslu kadınların cinsel doyumlarına ilişkin görüşleri 

sorgulandığında; yarıdan fazlasının (%58.2) “vajinismus’lu kadınların orgazm deneyimi vardır” ifadesinde 

kararsız oldukları,  “vajinismus’lu kadınların oldukça doyumlu bir cinsel yaşamları vardır” görüşüne ise büyük 

çoğunluğunun (%60.2) “hiç katılmıyorum” dedikleri saptanmıştır. “Hemşirelik/ebelik öğrencileri verilen 

vajinismus tanımına uygun şekilde ‘vajinismus’ hakkında yeterince eğitim alıyor/bilgilendiriliyorlar” ifadesine 

öğrencilerin büyük çoğunluğu (%73.4) değişik düzeylerde katıldığını belirtmişlerdir (Tablo 3). 

Tablo 3’de öğrencilerin cinsel sağlığa ilişkin eğitim alma durumları incelenmiştir. Hastaların cinsel sağlık 

ihtiyaçlarını/sorunlarını değerlendirmek için herhangi bir eğitim aldınız mı? sorusuna öğrencilerin %15.3’ü “hiç”, 

%48.6’sı “çok az”, %36.1’i de “çok/yeterince çok” yanıtını vermişlerdir. Öğrencilerin çok azı (%12.4) bireylerden 

cinsel öykü almayı güç bulmam derken %87.5’i farklı düzeylerde güç bulduklarını ifade etmişlerdir (Tablo 3). 

TARTIŞMA 

 Çalışmamızda öğrencilerin %1.2’sinin (n=3) vajinismusu hiç duymadığı, büyük bir çoğunluğunun 

çok/çok fazla duyduğu saptanmıştır. Daha önce duydum diyen öğrencilerin çoğunluğunun ise vajinismusu 

derslerde duyduğu belirlenmiştir. Öğrencilere veri toplama formunun ikinci sayfasında vajinismusun tanımı 

verilerek  ‘vajinismus’’un ne olduğunu bu tanımdaki şekliyle bilme durumları sorulmuştur. Öğrencilerden 4’ünün 

tanımlanan şekliyle “hiç” bilmediği, çoğunluğunun da (%66.3) “yeterince/çok” bildikleri bulunmuştur. Çalışmanın 

müfredatlarında kadın sağlığı ve hastalıkları dersi olan [20] hemşirelik ve ebelik son sınıf öğrencileriyle yapılmış 

olması nedeniyle öğrencilerin vajinismusu duyma ve doğru bilme oranlarının yeterli düzeyde olmadığı 

düşüncesindeyiz. 
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Öğrenciler, vajinismusun tedavisinde sırasıyla; jinekologların, psikologların, hemşire ve ebelerin, 

psikiyatristlerin yer alması gerektiğini ve hemen hemen tüm öğrenciler vajinismusun tıbbi tedavi+psikoterapinin 

birlikte uygulanarak tedavi edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.   Vajinismusa birçok faktörün neden olabildiği  ve 

kadının fiziksel, ruhsal ve sosyal yaşamlarını etkileyerek yaşam kalitesinin bozulduğu göz önüne alındığında [4,9] 

vajinismusun tedavisinde tek bir tedavi yönteminin kullanılması yeterli gelmeyecektir [3,4,7]. Çalışma bulguları, 

öğrencilerin vajinismusun tedavisinde içinde hemşire ve ebelerinde bulunduğu multidisipliner bir yaklaşımın 

gerektiğine yönelik farkındalıklarının olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin bu konuda farkındalıklarının olması 

vajinismuslu vakaların eğitimi, danışmanlığı, saptanıp sevk edilmeleri ve tedavi sürecinde hemşire ve ebelerin de 

sorumluluklarının olduğunu kavramaları açısından önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. 

 Literatürde kadında travma yaratan çocuklukta ve yetişkinlikte maruz kalınan fiziksel ve cinsel istismarlar, 

korku ve anksiyete yaratan ilk gece korkusu, ilişkide yaşanacak ağrı korkusu, sosyo-kültürel faktörleri kapsayan 

cinsel bilgi ve eğitim yetersizliği, cinsel organlar hakkında bilgi eksikliği, cinselliğe karşı olumsuz dinsel-kültürel 

tutumlar, eşe ait cinsel işlev bozukluğu gibi faktörlerin vajinismusa neden olduğu bildirilmektedir [3,6,9,17]. 

Çalışmamızda kadınların çocukluk ve yetişkinlikte fiziksel ve cinsel istismarlara maruz kalması, istenmeyen 

evlilik, ilk gece korkusu, cinsel birleşmede ağrı korkusu, gebe kalma  korkusu, cinsel bilgi ve eğitim yetersizliği, 

cinsel organların yapı ve fonksiyonlarını bilmeme, eşiyle sorunlarının olması, aile baskısı ve cinselliğe karşı 

olumsuz dinsel-kültürel tutumlar gibi vajinismusun nedenlerine yönelik görüşlere öğrencilerin yaklaşık yarısının 

“katılıyorum/tamamen katılıyorum” dedikleri,  “vajinismusun eşte cinsel işlev bozukluğu olmasından 

kaynaklanır” ve “vajinismus  genital organlardan tiksinmeye bağlı gelişir” görüşlerinde ise öğrencilerin yaklaşık 

yarısının “kararsız olduğu yada bu görüşlere katılmadığı” saptanmıştır. Çalışmamızda öğrencilerin vajinismusun 

nedenlerine ilişkin görüşleri göz önüne alındığında bu konuya yönelik bilgilerinin orta düzeyde olduğu 

düşünülmektedir.  

  Vajinismusu olan kadınların orgazm deneyimlerinin olması konusunda öğrencilerin çoğunluğunun 

kararsız olduğu, doyumlu cinsel yaşamlarının olduğu konusunda ise büyük çoğunluğunun (%60.2)  bu görüşe hiç 

katılmadığı bulunmuştur. Literatürde vajinismuslu kadınların orgazm olma ve doyumlu cinsel yaşamları 

konusunda çelişkili bulgular vardır.  Vajinismuslu kadınların çoğunun klitoral uyarıyla orgazm olabildiği, cinsel 

birleşmeye yol açmadığı sürece cinsel ilişkiyi istedikleri ve bundan hoşlandıklarını belirten çalışmaların yanında 

kadınların cinsel ilişkiden kaçındıklarını, orgazm olma konusunda sorun yaşadıklarını bildiren çalışmalar da vardır 

[4,5,7,13,16]. Öğrencilerin vajinismuslu kadınların doyumlu cinsel yaşamlarına ve orgazm olmaya ilişkin 

görüşlerinde kararsız olma ve bu görüşe katılmama oranlarının yüksek olması bu verilerden kaynaklanıyor olabilir. 

Öğrencilerin cinsel sağlığa ilişkin eğitim alma durumlarını değerlendiren sorulardan “hastaların cinsel 

sağlık ihtiyaçlarını/sorunlarını değerlendirmek için herhangi bir eğitim aldınız mı? sorusuna yaklaşık yarısının 

“çok az”,  %15.3’ünün “hiç” almadıklarını belirttikleri, büyük çoğunluğunun da bireylerden cinsel öykü almayı 

güç buldukları saptanmıştır. Katılımcıların hastaların cinsel sağlık öykülerini almaya yönelik aldıkları eğitimi 

yetersiz bulmaları öykü almalarını da güçleştiriyor olabilir. Ayrıca, hastalardan cinsel öykü almayı güç 

bulmalarının nedeni cinsel sağlık ile ilgili bilgi eksikliklerinin yanı sıra cinselliği tabu görmeleri ve rahat 

konuşamamalarından da kaynaklanıyor olabilir. İsveç’te yapılan bir çalışmada sağlık profesyonelleri 

öğrencilerinin hastalarla cinsel sağlık konularını konuşabilecek yeterlilikte eğitim almadıkları ve cinsel sağlık 
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konularını konuşabilecek beceri eğitimine ihtiyaçları oldukları saptanmıştır [21].  Bal ve arkadaşının (2015) 

çalışmasında hemşirelik öğrencilerinin %67.7’sinin hastalar  ile cinsel sağlık konularını konuşmada kendilerini 

rahat hissetmedikleri ve cinsel sağlık eğitimlerinin yetersiz olduğu [19], Ören ve arkadaşlarının (2018) ebelik 

öğrencileriyle yaptıkları çalışmada da öğrencilerin cinsel sağlığa ilişkin tutumlarının iyi olduğu ancak öğrencilerin 

danışmanlık esnasında rahat olmadıkları bulunmuştur [18].    Çalışmamızın bulguları bu çalışmalar ile benzerdir  

Öğrencilerin büyük çoğunluğunu birinci basamakta/evlilik öncesi kendilerinin vereceği cinsel eğitimin vajinismus 

gelişmesine engel olabileceğini düşünmektedir.  Literatürde cinsel bilgi ve eğitim yetersizliğinin vajinismusa 

neden olabileceği bildirilmektedir [2,4,9]. Hemşireler ve ebeler sağlık ekibinde kadınlarla daha yakın ve doğrudan 

ilişki kuran, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadınların ilk karşılaştıkları, danışmanlık ve eğitim 

hizmetleri aldıkları profesyonel sağlık elemanlarıdır. Çalışmaya katılan öğrencilerin evlilik öncesi cinsel sağlık ile 

ilgili yapacakları eğitim ve danışmanlıkla vajinismus gelişmesini azaltabileceklerini düşünmeleri bu açıdan önemli 

ve sevindiricidir. 

  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğrencilerin vajinismusu duyma ve doğru bilme oranlarının orta düzeyde olduğu, hemen hemen tamamının 

vajinismusun tedavisinde tıbbi tedavi ve psikoterapinin birlikte yapılması gerektiği, vajinismusun nedenlerine 

yönelik görüşlerinde ise bilgilerinin yetersiz olduğu,  öğrencilerin cinsel sağlığa yönelik aldıkları eğitimi az 

buldukları ve büyük çoğunluğunun bireylerden cinsel öykü almayı güç buldukları saptanmıştır.  

Öğrencilerin hastaların cinsel sağlık sorunlarını değerlendirmeye yönelik bilgilerinin ve becerilerinin geliştirilmesi 

için hemşirelik ve ebelik müfredatlarında cinsel sağlık dersinin verilmesi, cinsel sağlık konularının içerisinde 

vajinismus konusuna ayrıntılı yer verilmesi, var olan derslerin içeriğinin gözden geçirilerek vajinismus ve diğer 

cinsel sağlık sorunlarını kapsayan konularda cinsel sağlık eğitimi ve  danışmanlığını geliştirmeye yönelik 

uygulamalar yapılması önerilmektedir. 
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56-) YENİDOĞAN BANYOSU: YENİDOĞAN HEMŞİRELERİ İÇİN ÖNERİLER 

Sibel Serap CEYLAN1, 
 
1Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
 
Bebek banyosunda amaç; vücut sıvılarını ve kirlerini vücuttan uzaklaştırarak enfeksiyonları önlemek ve cilt 

bütünlüğünü korumaktır. Bebek banyosu yöntemleri silme banyo, küvette banyo, duş şeklinde banyo ve sarmalama 

banyodur. Ancak bebek banyosu zararsız bir uygulama değildir. Yapılan çalışmalarda; banyonun bebeklerin kalp 

ve solunum hızında artma/azalmaya, oksijen satürasyonunda geçici azalmaya, hipotermi gibi yaşamsal bulgularda 

bozulmaya neden olduğu bildirilmiştir. Bu derlemede bebek banyosu yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri 

incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Banyo, hemşirelik bakımı, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım   

Abstract 

Infant bathing: Recommedations for newborn nurses 

 

The purpose of the infant bathing is to prevent the infections and protect the integrity of the skin by 

removing the body fluids and dirt from the body. Infant bathing methods include sponge bath, tube bathing, shower 

and swaddled bathing. However, the baby bath is not a harmless application. It has been reported in the literature 

that infant bathing cause deterioration in vital signs such as increase / decrease of heart and respiratory rate, 

temporary decrease in oxygen saturation, hypothermia. The effects of newborn methods on newborns were 

investigated in this review. 

 

Key words: Bath, newborn, neonatal intensive care unit, nursing care 

Giriş 

Bebek banyosu, hijyenik, estetik, sosyo-kültürel, bireysel yararları açısından önemli bir hemşirelik 

girişimidir. Yenidoğan banyosunda amaç; vücut sıvılarını ve kirlerini vücuttan uzaklaştırarak enfeksiyonları 

önlemek ve cilt bütünlüğünü korumaktır (Lund ve Durand 2011).  

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) vazgeçilmez olan hemşirelik uygulamaları ve işlemler 

bebeklerde fizyolojik ve davranışsal tepkilere neden olabilmektedir. Banyo bebeklerde strese neden olan 

uygulamalar arasında yer almaktadır (Coughlin, 2014; Paran ve ark., 2016; Caka ve Gözen 2018; Ceylan ve Bolışık 
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2018). Bebek banyosunda yapılan zamansal ve yöntemsel hatalar bebeğin fizyolojik belirtilerini olumsuz 

etkileyebilmektedir (Lund ve Durand 2011). Günümüzde yenidoğanın banyo zamanı ve yöntemi hala tartışılan 

konular arasındadır. Brezilyada silme banyodan sonra en sık küvette banyo kullanılmaktadır (Freitas ve ark, 2014). 

Avrupa yuvarlak masa toplantısında silme banyoları önerilmemiştir (Blume-Peytavi et al., 2016). Association of 

Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses  (AWHONN) (2013) tarafından yayınlanan yenidoğan cilt bakım 

önerilerinde, göbek düştükten sonra sarmalama banyo önerilmektedir. Ülkemizde 2500 gr. altındaki bebeklerin 

küvet içinde silinmesi önerilmektedir ( T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015). 

Bu derlemede yenidoğan hemşirelerine rehber olması için bebek banyosunun yenidoğan üzerine etkileri 

incelenmiştir. 

Bebek banyosunun yenidoğan üzerine etkileri 

Bebek banyosu yöntemleri silme banyo, küvette banyo, duş şeklinde banyo ve sarmalama banyodur 

(Kuller, 2014). Banyonun yenidoğanda hipotermi, fizyolojik parametrelerde bozulma, stres ve ağrı gibi olumsuz 

etkileri olabilmektedir.  

Yenidoğanlarda banyo uygulaması sırasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri hipotermidir. Banyo 

termoregülasyonu sağlamada yetersiz olan bebekte pulmoner ve gastrointestinal sistemi etkilediği, buharlaşmayı 

arttırdığı ve ciltteki periferik damarları genişlettiği için hipotermiye yatkınlığı arttırır (Uçar ve Çınar, 2015). Bu 

nedenle Dünya Sağlık Örgütü verniks kazeozanın korunması ve hipoterminin önlemesi için doğumdan 24 saat 

sonra banyo yaptırılmasını önermektedir (DSÖ 2014). Ayrıca yenidoğanın ilk banyosunun yaşam bulguları 4-6 

saat süreyle stabil olduktan sonra vücudunun kirlilik durumu, ailenin tercihi ve çevresel koşullar göz önüne 

alınarak hemşireler tarafından yaptırılması önerilmektedir (Blume-Pentavi ve ark., 2009). Yenidoğanın vücut 

ısısını normal sınırlar içinde tutmak yenidoğana bakım veren tüm sağlık personelinin en önemli sorumlulukları 

arasındadır. Bu nedenle hemşirenin banyo sırasında hipotermiye neden olmayan yöntemleri seçmesi gerekir. 

Bebek banyosu ile ilgili yapılan çalışmalar banyonun prematüre bebeklerin kalp ve solunum hızında 

artma/azalmaya, oksijen satürasyonunda geçici azalmaya, hipotermi gibi yaşamsal bulgularda bozulmaya neden 

olduğunu göstermiştir (Lee, 2002; Bryanton ve ark., 2004; Tapia-Rombo ve ark., 2011).  

Yenidoğanın genel durumu bakım uygulamalarına bağlı olarak bozulabilmektedir. Banyo sırasında diğer 

işlemlerde olduğu gibi bebeğe dokunulmakta bu da bebekte disorganizasyon ve strese neden olmaktadır. Bu durum 

bebeğin gestasyon haftası azaldıkça daha fazla görülmekte, fizyolojik ve davranışsal parametrelerin bozulmasına 

neden olmaktadır (Liaw ve ark., 2010; Loring ve ark., 2012). Fetüs, intrauterin ortamda sıcak, sıvı ile dolu bir 
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ortamda yaşar.  Ancak zamanından önce bu ortamdan ayrılan prematüre bebekler için dış ortam; bundan çok daha 

farklı, daha sert, zorlayıcı ve stres yaratıcıdır. Bebek her dokunmayı ağrı olarak hissedebilir ve davranışsal tepki 

verebilir (Alparslan 2013). Bebeklerin ağrı ve strese karşı gösterdikleri en belirgin cevap ağlamadır (Akcan ve 

Polat 2017; Aliefendioğlu ve Güzoğlu 2015). Çalışmalarda bebeklerin banyoya verdiği tepkiler arasında ağlama 

ve huzursuzluk vardır (Lee 2002).  

Banyonun olumsuz etkileri dışında etkileri de bulunmaktadır. Bunlardan birincisi cildi korumak ve 

temizlemektir. İkinci olarak banyo dolaşımı uyararak iyilik ve rahatlık hissi verir. Aynı zamanda neonatal ağrının 

kontrolünde nonfarmakolojik yöntemler arasında uygun ısıdaki suya (37-38oC) batırma (küvette banyo) 

kullanılabilir. Uygun ısıdaki suya daldırma ile birlikte dolaşım artar, kaslar rahatlar, sinir terminallerinin duyarlığı 

düşer (Da fonseca Filho, 2017).  

Banyo sırasında alınması gereken önlemler 

Banyo sırasında alınması gereken önlemler hipotermi, enfeksiyon ve cilt bakımın ürününün etkilerine 

yönelik önlemlerdir.  

Banyo sırasında ve sonrasında hipotermiyi önlemek için öncelikle oda sıcaklığı (26-27oC) ayarlamalıdır. 

Suyun sıcaklığı ise 38-38,8oC olmalı ve küvet banyo tercih edilmelidir. Küvet banyoda suyun yüksekliği bebeğin 

omuz hizasını geçmeyecek şekilde (10-13 cm) ayarlanmalıdır. Hipotermiyi önlemek için alıcak bir diğer önlem 

ise bebeğin banyo sırasında sarmalanmasıdır. Bebek banyo öncesi çıplak olarak pamuklu bir beze gevşek şekilde 

sarılmalı ve beze sarılı şekilde küvet içine yerleştirilmelidir. Bebek sudan çıkartıldığında, hemen kurulanıp başka 

bir ılık kuru havluya sarılmalı ve şapka giydirilmelidir. Transepidermal sıvı kaybını önlemek için yenidoğan 

havluya sarılı şekilde 10 dk bekledikten sonra kıyafetleri giydirilmelidir. Banyo süresi yenidoğanlarda 5 dk, daha 

büyük bebeklerde 10 dk’yı geçmemelidir. Ayrıca banyo sonrasında kanguru bakımı hipotermiden korumaya 

yardımcı bir uygulama olarak tercih edilmelidir (Loring, 2012; Gözen 2015). 

Enfeksiyonu önlemek için; her bebek kontamine kabul edilerek riskler açısından standart üniversal 

enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır. Banyo yaptırmadan önce eller yıkanmalı, kullanılacak araç-gerecin 

(küvet, kap vb) kullanım öncesinde dezenfeksiyonu yapılmalı ve çevre temizliğine özen gösterilmelidir. 

Enfeksiyonu önlemek için diğer bir önlem ise verniks tabakasının korunmasıdır. Verniks temizlenmemeli, 

kendiliğinden kaybolmasına izin verilmelidir. Bu nedenle ilk banyo mümkün olduğunca ertelenmeli ve banyo suya 

daldırıp çıkarma şeklinde yaptırılmalıdır. Ayrıca cilt bütünlüğünde bozulma olan yenidoğan ve pretermlerin 

banyosu steril su ile yapılmalıdır. (Charsha, 2010; Gözen, 2015).  
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Yenidoğan ve prematüre bebeklerde cilt bakım ürünlerinin toksik etkisi olabilir. Bu nedenle ürün ve sabun 

kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanılacak ise de, renksiz-kokusuz ürünler tercih edilmeli, ürünün pH’sı nötral ya 

da nötrale yakın olmalı, yenidoğanlarda denenmiş ve zararsız olduğu kanıtlanmış içeriğinde iritan ve cilt bariyerine 

zararlı kimyasallar olmayan ürünler tercih edilmelidir. Fazla sayıda ve farklı ürün kullanılmamalıdır. Banyoda 

ürün kullanıldı ise bebeğin vücudu iyice durulanarak ürüne ait kalıntıların temizlenmesi gereklidir. (Charsha 2010; 

Lund ve Durand, 2011; Blume-Pentavi, 2012; Gözen 2015). 

YYBÜ’de aile merkezli bakım önemlidir. İlk banyo uygulamasının hemşire tarafından yapılmalı ancak 

annenin de aktif katılımının sağlanarak sorularının cevaplanmalıdır. Ayrıca annelerin banyo ve cilt bakım ürünleri 

konusunda bilgilendirilmesi, bebeğin banyosunu yaptırması için cesaretlendirilmesi olumlu ebeveynlik 

becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır (AWHONN, 2013).   

Literatürde bebek banyosu ile çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir (Peters, 1998; Lee, 2002; Tapia-Rombo  

ve ark., 2002; Bryanton ve ark., 2004; Bulut ve Çimen, 2009; Loring ve ark., 2012;  Tapia-Rombo ve ark., 2012; 

Kim ve Park, 2012; Edraki ve ark., 2014; So ve ark., 2014; Ar ve Gözen, 2015; Paran ve ark.,  et al., 2016; Da 

Fonseca Filho ve ark., 2017; Mangalgi ve Upadhya, 2017; Passos ve ark., 2017; Taşdemir ve Efe, 2017; Çaka ve 

Gözen, 2018; Ceylan ve Bolışık, 2018). 
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Tablo 1. Yenidoğan banyosu ile ilgili çalışmalar 

Yazar Çalışma Türü  Çalışma grubu  Girişim Sonuçlar 
Peters  
(1998) 

Prospektif, 
yarı deneysel 

28-32 GY 14 
prematüre bebek 

Silme banyo Silme banyo sırasında ve sonrasında fizyolojik (KAH’da artış, oksijen satürasyonunda 

düşmeler)  ve davranışlar bozulmalar görülmüştür. Fizyolojik ve davranışsal bozulmaların 

sıklığı ve zamanlaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Lee  
(2002) 
 

Prospektif , 
yarı deneysel 

27-36 GY 40 
prematüre bebek 

Silme banyo Kalp atım hızının banyo öncesi, sırası ve sonrasında önemli derecede etkilendiğini, banyo 

sırasında yükseldiğini belirtmiştir. 

Tapia-Rombo 
et al (2002) 

Prospektif , 
yarı deneysel 

79 prematüre 
bebek 

Silme banyo Bebeklerin vital bulguları, deri rengi, davranışları ve oksijen satürasyonu silme banyodan 

sonra belirgin olarak değişmekle birlikte komplikasyon gözlenmemiştir. 
Bryanton et al 
(2004)  

Randomize 
kontrollü  

102 term 
yenidoğan  

Küvet banyo ve silme 
banyo  

Küvet banyosu uygulanan bebeklerde banyo sırasında ısı kaybı silme banyo uygulananlara 

göre daha az bulunmuştur. Maternal ve bebek memnuniyeti daha yüksektir. Silme banyo 

yaptırılan bebekler daha çok ağlamışlardır.  
Bulut ve 
Çimen (2009) 

Tekrarlayıcı 

ölçümlü 
32-37 GY 37 
prematüre bebek 

Silme banyo ve duş 

şeklinde banyo  
Silme banyo yaptırılan bebeklerde vücut ısısının ve oksijen saturasyonunun duş şeklinde 

banyoya göre daha fazla düştüğü, banyo tipinin KAH ve solunum sayısına bir etkisi olmadığı 

belirtilmiştir. 
Loring et al 
(2012)  

Randomize 
kontrollü  

35-37 GY 100 
prematüre bebek  

Küvet banyo ve silme 
banyo  

Küvet banyo yaptırılan bebeklerin vücut ısısında daha az düştüğü ve vücut ısısının daha hızlı 

stabilleştiğini bulmuşlardır. 
Tapia-Rombo 
et al 2012 

Prospektif, 
yarı deneysel 

28-36 GY 
48 prematüre 
bebek 

Silme banyo  Silme banyonun rektal vücut sıcaklığını anlamlı derecede düşürdüğü saptamışlardır. 

Kim and Park 
(2012) 

Randomize 
kontrollü  

58 term 
yenidoğan 

Banyo sonrası şapka 

giydirilmesi 
Banyo sonrası şapka giydirilmesinin vücut ısısı, KAH ve arteriyel oksijen saturasyon 

düzeyinin daha hızlı stabilize olmasını sağlamıştır.  
Edraki et al 
(2014)  

Randomize 
kontrollü  

30-36 GY 50 
prematüre bebek 

Sarmalama banyo ve 
musluk altında banyo  

Sarmalanarak yıkanan bebeklerde vücut ısısı kaybı ve ağlama süresi anlamlı derecede az 

bulunmuştur.  
So et al  
(2014) 

Randomize 
kontrollü  

62 term 
yenidoğan 

Yıkama sırası (baştan 

gövdeye ve gövdeden 
başa) 
 

Gövdenin önce yıkandığı bebeklerde KAH, vücut ısısı daha hızlı düzelmiştir. 

Ar ve Gözen 
(2015) 

Randomize 
kontrollü  

80 term 
yenidoğan 

Küvette banyo ve musluk 
altında banyo 

Her iki banyo yönteminin vücut sıcaklığını azalttığı, küvette banyonun bebeğin oksijen 

satürasyonu ve kalp atım hızını musluk altında banyoya göre kısmen olumlu etkileyerek 

bebeğin rahatlamasını sağladığı belirlenmiştir. 
Paran et al  
(2016) 

Randomize 
kontrollü  

30-36 GY 50 
prematüre bebek 

Sarmalama banyo ve 
musluk altında banyo 

Sarmalama banyo yöntemi ile yıkanan bebeklerde stres davranışları daha az görülmüştür. 
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Da Fonseca 
Filho et al 
(2017) 

Randomize 
kontrollü 

37 ve üstü GY 
184 bebek 

Sarmalama banyo ve duş 

şeklinde banyo 
Küvette banyonun solunum ve kalp hızını azalttığı, vücut ısısını arttırdığını saptamışlardır. 

Mangalgi and 
Upadhya  
(2017) 

Prospektif, 
gözlemsel 

28-36 GY 74 
bebek 

Silme banyo Silme banyo banyonun vücut ısısını düşürdüğü, vücut ısısının ise banyodan 30 dakika sonra 

yükselmeye başladığı ve 60. dakikada normalleştiğini bulmuşlardır. 

Passos et al 
(2017) 

Randomize 
kontrollü  

198 term 
yenidoğan 

Sarmalama banyo ve duş 

şeklinde banyo 
Çalışma sonuçlarına göre; duş şeklinde banyo sırasında ve sonrasında ağrı puanı artmaktadır, 

sarmalama banyoda ise ağrı yoktur. Her iki banyo yöntemide bebeklerin davranışsal 

durumunu etkilemektedir. Ağlama duş şeklinde banyoda 4 kat daha fazladır. Sarmalama 

banyoda sonra hafif uyku durumu daha fazladır.  
Taşdemir ve 

Efe (2017) 
Randomize 
kontrollü 

32-37 GY 120 
bebek 

Küvette banyo ve silme 
banyo karşılaştırılmış 

Küvet banyo yönteminin, silme banyo yöntemine göre yenidoğanın kalp atım hızını daha fazla 

azalttığı, her iki yöntemin yenidoğanın solunum sayısını düşürdüğü, oksijen saturasyonunu 

arttırdığı,  küvet banyo yöntemi uygulanan prematüre yenidoğanların silme banyo yöntemi 

uygulananlara göre vücut ısılarını koruduğu saptanmıştır. Küvet banyo uygulanan 

yenidoğanların konforunun silme banyo uygulananlara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Çaka ve 
Gözen (2018)  

Randomize 
kontrollü  

80 term 
yenidoğan 

Sarmalama banyo ve 
küvette banyo 

Her iki banyo yönteminin de vücut sıcaklığını düşürdüğü, sarmalama banyonun bebeğin 

rahatlamasını sağlayarak bebeğin O2 saturasyonunu kalp atım hızını ve ağlama süresini 

küvette banyoya göre olumlu etkilediği bulunmuştur. 
Ceylan ve 
Bolışık (2018) 

Randomize, 
çapraz tasarım 

35 prematüre 
bebek 

Sarmalama banyo ve 
silme banyo 

Sarmalama banyonun bebeğin fizyolojik ölçümlerini, ağlama süresini, stres ve ağrı düzeyini 

silme banyoya göre olumlu etkilediği saptanmıştır. 
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Sonuç ve öneriler 

Sonuç olarak yenidoğan banyosu bebekte hipotermi, stres ve ağrı gibi olumsuz durumlara neden 

olabilmektedir. Bu nedenle yapılan literatür incelemesinin sonucunda; 

- İlk banyonun doğumdan 24 saat geçtikten sonra yaptırılması, 

- Banyonun hızlı bir şekilde yaptırlması, sıvazlama ve ovma hareketlerinden kaçınılması, 

- Sadece su kullanarak küvet banyo verilmesi, 

- Sarmalama banyonun tercih edilmesi, 

- Banyo sırasında önce gövdenin en son başın yıkanması, 

- Banyo sonrası kurulanarak başına şapka takılması ve 10 dk süre ile kuru havlu içine sarılıp 

bekletildikten sonra giydirilmesi, 

- Standart üniversal önlemlerin alınması önerilmektedir. 
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Özet 

Herhangi bir yaş, cinsiyet, kültür, ırk veya etnik grup ayrımı olmadan dünyanın hemen her yerinde hızlı yemek 

(fast food) tüketimi oldukça yaygındır. Yavaş yemek (slow food) akımı, hızlı yaşam ve hızlı yemek (fast food) 

hareketinin artmasına ve sağlıksız beslenmenin yaşam şekline dönüşmesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, slow food hareketi, sofra mirasının genç nesil tarafından unutulmasını, yenilen yemek ve lezzetini 

sorgulayan insan sayısının azalmasına engel olmak için çalışmaktadır. Yavaş balık (slow fish) hareketi, 

sürdürülebilir ve sorumlu balıkçılığı desteklemektedir. Slow Fish, ürünün kalitesine ve tüketicilerin sağlığına 

önem veren balık yetiştirme yöntemlerini savunmaktadır. Çalışmada, "Yavaş Yemek ve Yavaş Balık" 

terimlerinin tanıtımı yapılmış ve her iki terimin de insan beslenmesindeki önemi üzerine yapılan araştırmalar 

derlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yavaş yemek, yavaş balık, yavaş yaşam 

 

Abstract 

Fast food consumption is common in almost every part of the world despite the age, gender, culture, race or 
ethnic groups. The slow food current has emerged as a reaction to the increase rapid living and fast food 
movement and unhealthy diet turn into life-style. In addition, the slow food movement is working to prevent 
the loss of the number of people questioning the food and taste of the forgotten tableware heritage by the 
younger generation. Slow fish movement supports sustainable and responsible fisheries. Slow Fish advocates 
fish breeding methods that emphasize the quality of the product and the health of consumers. In this study, the 
introduction of the terms "Slow Food and Slow Fish" was compiled and researched on the significance of both 
terms in human nutrition were compiled. 

 

Keywords: Slow food, slow fish, slow life 

 

Giriş 

Slow Food ve Slow Fish kavramları 
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Eski çağlarda insanlar doğa ile daha iç içe yaşıyor, beslenmesini ihtiyacı kadar doğadan karşılıyorlardı. İhtiyacı 

olanından daha fazlasına her mevsim sahip olma arzusu artınca, ekonomik çark hızla dönmeye başlamış ve 

insanların yaşamları hızlanmak zorunda kalmıştır. Zamanla bir bölgede üretilen ürünlerin farklı mevsimlerde 

ve başka bölgelerdeki insanlar tarafından tüketimini sağlamak için gıdalar çeşitli yöntemler ile muhafaza 

edilmeye başlanmıştır. Böylece ekonomik kayıplar azalacak, yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda 

bulunulacaktı. Ayrıca bozulması muhtemel ürünler ekonomiye kazandırılarak dışsatım ile para kazanılacaktı. 

Sistemin yarattığı bu talep, dondurma, soğutma, ambalajlama vb. birçok gıda endüstrisinin oluşumuna ön ayak 

olmuştur. Hızla dönen bu çarkın içinde insanların yaşamları da hızlanmıştır. İnsanoğlu yoğun hayat akışı 

sebebiyle önlerine sunulanı tüketmeye başlamış, yemek yapmaya zaman ayırmayı israf olarak görmeye 

başlamıştır. Bu hızlanma insanlara monoton, standart, zevksiz yaşam getirmiş, yerel gıda ve yemeklerin 

tehlikeye girmesine yol açmıştır. Tehlikeyi gören birçok grup tepki göstermeye başlamıştır. Halk destekli 

oluşumlardan ikisi Slow Food (Yavaş Yemek) ve Slow Fish (Yavaş Balık) dir. 

İtalya’da Carlo Petrini ve arkadaşları tarafından 1986 yılında ortaya çıkarılan Slow Food (Yavaş Yemek) 

hareketi, Roma’da açılan McDonald’s Restoranı’nı protesto etmesi ile başlamıştır. 1989 yılında Paris’te 15 

ülkenin (Arjantin, Avusturya, Brezilya, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Macaristan, İtalya, Japonya, 

İspanya, İsveç, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri) delegelerinin imzalarıyla uluslararası bir statü 

kazanmıştır. Günümüzde 150 ülkede bulunmaktadır. Sembol olarak salyangozu seçmişlerdir. Çünkü salyangoz 

yavaş ama kararlı ilerlemekte ve geçtiği yerlerde de iz bırakmaktadır (Pajo ve Uğurlu 2015; Erdursun, 2018).  

Slow Fish (Yavaş Balık) hareketi Slow Food hareketi içinde yer almaktadır. Balıkçılık, Slow Food hareketi 

için uzun yıllardır stratejik bir konu olmuştur. Ekosistemlerin dengesine saygı duyan geleneksel tekniklerin 

geliştirilmesi ile kara ve deniz arasındaki bağ desteklenerek, deniz kaynaklarının sorumlu bir şekilde 

kullanılmasını esas almaktadır. Bu sadece unutulmuş lezzetlerin yeniden keşfini, küreselleşmiş pazarın ortadan 

kaldırdığı farklı lezzetleri, yeni veya güncellenmiş tariflerin tanıtımını değil aynı zamanda ve en önemlisi 
zamanında önemli görülen balıkçılık uygulamalarının anlatılması, nehirlerin, göllerin ve denizlerin unutulmuş 

kaynaklarını, önceki nesillerin hangi balıkları nasıl yediği gibi balıkçılık toplulukları hakkındaki bilgileri 

yaymaktır. Bu ruhla, Slow Food, zanaatkâr küçük ölçekli balıkçılar ve ihmal edilen türlerin değerini 

vurgulayarak, deniz kaynaklarının durumuna ve yönetimine dikkat çeken girişimleri teşvik etmektedir (SFCS, 

2018). 

Slow Food ve Slow Fish in Üzerinde Durduğu Ana Temalar 

Hazır yiyecek sektörünün ortaya çıkması ve “Fast Food” yemek kültürünün dünyaya yayılması toplumların 

McDonaldlaştırmıştır. İnsanın yaratıcılığını engelleyen ve toplumsal ilişkileri insancıl olmaktan uzaklaştıran 

bu durum eğitim, sağlık, seyahat, eğlence, aile, toplum, politik ve istihdam alanları da dâhil olmak üzere tüm 

toplumsal özellikleri ve süreçleri etkilemektedir. Bu kültür, tekdüze standartların zorla kabulü anlamına 

gelmektedir. Yavaş yemek akımı, ayaküstü hızlı yemek alışkanlığından kurtulup yerel yemek kültürünü 
korumaya çalışmaktadır (Ünal ve Zavalsız, 2016). Slow Food hareketi tüketime karşı toplumsal ve çevresel 

bilinçli bir duruşu sergilemektedir (Pietrykowski, 2004). Herhangi bir yaş, cinsiyet, kültür, ırk veya etnik grup 

ayrımı olmadan dünyanın hemen her yerinde hızlı yemek (fast food) tüketimi oldukça yaygındır. Yavaş yemek 

(slow food) akımı, hızlı yaşam ve ayaküstü hızlı yemek (fast food) hareketinin artmasına ve sağlıksız 

beslenmenin yaşam şekline dönüşmesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, slow food hareketi, sofra 

mirasının genç nesil tarafından unutulmasını, yenilen yemek ve lezzetini sorgulayan insan sayısının azalmasına 

engel olmak için çalışmaktadır. Slow Food hareketine göre yediğimiz yemekler iyi, temiz ve adil olmalıdır. İyi 

olması; kaliteli, lezzetli ve sağlıklı olduğunu, temiz olması; çevreye zarar vermediğini, adil olması ise yerel 

yemek kültürünü koruyarak, tüketicilerin erişebileceği fiyatları ve üreticilerin emeklerinin karşılığını 

alabildiğini göstermesidir. Slow Food kar amacı gütmeye de karşıdır (Pietrykowski, 2004; Pajo ve Uğurlu 

2015; Ünal ve Zavalsız, 2016; Erdursun, 2018). Slow Food aynı zamanda güçlü bir balıkçı ağı kurularak 

sürdürülebilir balıkçılık hakkında farkındalık yaratmaya, yapılan çalışmalar ve teknik bilgilerin paylaşılarak 

bilgi yaymaya çalışmasıyla Slow Fish e de destek olmaktadır. Seçici teknikler kullanan, güçlü bir kültürel 

kimlik ve ata geleneklerini sürdürmeye çalışan küçük balıkçılara güçlü bir şekilde destek vermektedirler. 

Endüstriyel balıkçılığın elindeki yoğun avlanma lisansları, küçük ölçekli balıkçıların aleyhinedir. Yoğun su 

ürünleri yetiştiriciliğine, özellikle hayvan yemi üretmek için kullanılan etçil türlerin yetiştiriciliğine karşı 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

494 
 

çıkmaktadır. Bunun yerine, özellikle iç sularda ve sürdürülebilir bir kıyı kalkınma modeliyle entegre olarak, 

etçil olmayan balıkların geleneksel küçük ölçekli çiftçiliğini desteklemeyi önemsemektedirler (SFCS, 2018). 

Slow Food yerel pazarlarda, bir tür ekosistemde bulunan türlerin çeşitliliğini teşvik etmekte, pazarın en çok 

talep gören türleri üzerinde yoğunlaşmasını önlemekte, böylece mevcut tüm türlerin yeniden üretilmesine ve 

farkındalığına izin vermektedir. Slow Food özellikle genç nesile yerel ürünlerin tanıtımı ve tüketimi,  yerel 

tohumların önemi konusunda eğitim verilmesine, yerel yemeklerin kitap, broşür, CD vb. şekilde bastırılması, 

yerel ürün fuar, panayır, festival, pazarlarının vb. kurulması, yerel halkın bu pazarlarda gelir sağlaması, yöresel 

yemek yarışmaları vb., düzenlenmesi, restoranlarda yöresel yemeklerin sunulmasını teşvik etmektedir (Pajo ve 

Uğurlu 2015; SFCS, 2018). 

Sonuç ve Öneriler 

Yavaş yemek (Slow food)  

-Doğal üretim yapan duyarlı üreticilerle bilinçli tüketicileri buluşturarak: Kır-kent arasında bağlantı kurması,  

-Özellikle öğrencilere yerel ürünler ve tüketimi konusunda bilinçlendirici eğitim vermesi, 

-Mümkün olduğunca doğaya, biyoçeşitliliğe ve insan sağlığına saygılı yöntemlerle üretilen ürünlere önem 

vermesi, 

-Yerel tohumlar ile üretimin desteklenmesi, 

-Yerel yemeklerin tanıtımı için yarışma, konferans, festival vs. düzenlenmesini ve kitap, broşür, CD vb. 

bastırılmasını önemsemesi, 

-Yerel ürün pazarlarının kurulması ve bu pazarlarda yerel halkın ürünlerini satarak gelir sağlamasını teşvik 

etmesi açısından önemlidir. 

Hızlı yaşamdan kurtulmak için yerel ekolojik özelliklerden faydalanılarak yapılan küçük ölçekli tarım ve su 

ürünleri üreticileri daha çok desteklenmeli ve teşvik edici birçok yasal düzenlemelerden yararlanmalıdır. 
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Özet 

Kuşkusuz, iklim, enerji ve gıda güvenliği, insanlığın bu yüzyılla yüzleştiği en büyük zorluklardır. Öte yandan, 

dünyamızın karşı karşıya bulunduğu önemli sorunlardan diğer iki tanesi şüphesiz su kirliliği ve temiz su ihtiyacıdır. 

20. yüzyılda, su tüketimi dünya çapında beş kat artmıştır. Bunun anlamı, daha çok atıksu ve daha çok su kirliliğidir. 

Bu nedenle arıtma performanslarını arttıracak yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak, yeni ve ileri arıtma sistemlerinin kullanılmasından ziyade arıtma tesislerinin 

yükünün azaltılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması daha ekonomik ve etkili bir çözüm yolu olarak 

gözükmektedir. Bu sayede hem yeniden kullanım ile su kaynaklarının korunması hem de atık su yükünün 

azaltılması, atıksu arıtım veriminin arttırılması ve tekrar kullanımı sağlanabilir. 

Mikroalgler besin zincirinin ilk halkasını oluşturması ve sucul ekosistemin en temel parçası olmasının yanı sıra; 

sağlık, gıda maddesi, kozmetik, ilaç, biyo-materyal (dolgu maddesi ve biyoplastik), atık su arıtma, ağır metal 

giderimi, hayvan yemi, biyo-izleme materyali ve ekotoksikolojik testler gibi birçok farklı alanda sıklıkla 

kullanılırlar. Ayrıca, mikroalg tabanlı biyoyakıt üretimi son zamanlarda oldukça dikkat çekmektedir ve fosil 

yakıtların yerini alma potansiyeline sahiptir. 

Mikroalg temelli arıtma sistemleri, evsel atıkları, endüstriyel atıkları, agro-endüstriyel atıkları ve hayvan atıklarını 

arıtabilir. Ayrıca, gıda işleme fabrikalarından çıkan atık sular ve diğer tarımsal atıklar gibi diğer atıkların mikro-

alg temelli arıtma sistemleri arıtılabilir. Ayrıca, ağır metallerin (kurşun, kadmiyum, cıva, kalay, arsenik vb) 

uzaklaştırılmasında mikroalg temelli arıtma sistemleri geliştirilmektedir. 

Görünüşe göre, mikroalgler gelecek 100 yıl içinde en temel konu olacak ve mikroalg teknolojisinin gelişmesiyle 

yeşil bir devrim gerçekleşecektir. 

Abstract 

Admittedly, climate, energy, and food security are the most greatest challenges humanity faces this century. On 

the other hand, two others of important problems our world has been facing are without doubt water pollution and 

clean water demand. In the 20th century, water consumption increased five times worldwide. This means more 

wastewater and more water pollution. For this reason, it is inevitable to do studies in order to develop new methods 

and techniques which increase treatment performances. However, accelerating the studies on reducing the loads 

of treatment plants can be seen as a more economical and efficient solution instead of using new and advanced 
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treatment systems. In this way, we can protect water resources by reusing them, reduce the loads of wastewater, 

increase the efficiency of treatment and reuse of it. 

Microalage are the first link of food chain and the fundamental part of aquatic ecosystems. Besides these natural 

features, they are frequently used in many different areas such as health, food ingredient, cosmetics, medicine, 

bio-material (filler agent and bioplastic), wastewater treatment, heavy metal removal, animal feed, biomonitoring 

material and in ecotoxicological tests. Also, microalgae-based biofuel production has attracted considerable 

attention recently and have high potential to replace fossil fuels. 

The microalgae based treatment systems can treat human sewage, industrial wastes, agro-industrial wastes and 

livestock wastes. Also, micro-algae based treatment systems of other wastes such as the effluent from food 

processing factories and other agricultural wastes can treat. Also, algae based treatment system for the removal of 

heavy metal (lead, cadmium, mercury, tin, arsenic ect) are also being developed.  

According to the appearance, microalgae will be the most fundamental issue in the next 100 years and a 

green revolution will be realized with the development of microalgae technology. 

Giriş 

Kuşkusuz, iklim değişikliği, artan enerji ve gıda ihtiyacı, insanlığın bu yüzyılla yüzleştiği en büyük 

zorluklardandır. Dünya nüfusu 1950 li yılların başında 2,5 milyarken, 2050 yılında tahmini nüfusun 8,9 milyar 

olması beklenmektedir (Andreev vd., 2013). Aynı zamanda; hızlı sanayileşme ve nüfustaki artış nedeniyle enerji 

ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır (Şekil 1.). 2008 yılında toplam birincil enerji tüketimi 106,3 milyon ton petrol 

eşdeğeri (tep), üretimi ise 29,2 milyon tep olarak gerçekleşen Türkiye’nin, enerji arzında %91,4'lük büyük bir pay 

ile doğalgaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar yer alırken; sadece %8,6'lık bir kısım, hidrolik dahil olmak üzere, 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır (Şekil.2.) Bu nedenle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ve 

bunu sağlayacak teknoloji ve materyalin sağlanması çok önemlidir (Türe, 2001). Gelecek on yılda, deniz 

mikroalgindan elde edilen yakıtların, hayvan yemlerinin ve insan besin ürünlerinin büyük ölçekli üretimi ile ilgili 

performansın daha da arttırılması ve maliyet ve kaynak gereksinimlerinin azaltılması için araştırma ve geliştirme 

yatırımları gerekli olacaktır (Beal vd., 2015; Huntley vd, 2015; Gerber vd, 2016, Greene vd., 2016). 

 

Şekil. 1. Nüfus, GSYİH Büyüme Oranı ve Birincil Enerji Talebi Projeksiyonları (Anonim, 2017) 
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Enerji Potansiyeli 

Son 30 yıldır tek hücreli alglerin yağ ve yağ asidi ürünleri oldukça dikkat çekmiştir. İlk olarak Solar Enerji 

Araştırma Enstitüsü biyo yakıt olarak algal yağların kullanımı üzerinde durmuştur (Neenan ve ark., 1986). Enerji 

kaynağı olarak yenilenebilir, toksik olmayan biyodizel yakıt elde edilmesinde mikroalglerden yararlanma 

olanakları konusunda birçok çalışma sürdürülmektedir. Yağ içeriği ve büyüme hızı, uygun biyodizel üretimi için 

en önemli parametrelerdir. Yağ içeriği ve büyüme hızı yüksek mikroalg türlerinin belirlenmesi çalışmalarının 

yanında, hücre içinde mevcut yağ içeriğinin arttırılmasını uyaran stres koşullarının belirlenmesi araştırılmaları da 

sürdürülmektedir (Bulut, 2009).  

 

Şekil.2. Türkiye’de Elektrik Enerjisi Alanında Yapılan Özel Sektör Yatırımları (Anonim, 2017) 

Mikroalgler karasal bitkiler gibi güneş ışığı ve karbondioksiti kullanarak yağ üretebililirler, fakat bununla 

birlikte saatler içerisinde bölünerek çoğalmaları ve yıl boyunca üretilebilmeleri sebebiyle karasal bitkilerinden 

daha fazla ürün verimliliğine sahip organizmalardır (Şekil 3). Bu fotosentetik canlılar fotosentez sonucu ortama 

oksijen vermektedirler ve olumsuz çevre koşullarına karşı tepki olarak metabolizmalarında değişiklikler 

yapabilmektedirler (Bulut,2009). Bu özellikleri ile gelecek için önemli bir ekolojik yatırım olarak 

gözükmektedirler. 
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Şekil 3. Bazı biyodizel kaynaklarının karşılaştırılması (Chisti, 2007) 

Mikroalglerden birkaç farklı tipte yenilenebilir biyoyakıt ve ürün elde edilebilir (Şekil4); algal biyokütlenin 

anaerobik parçalanmasıyla metan üretimi, mikroalgal yağlardan biyodizel elde edilmesi ve fotobiyolojik olarak 

biyohidrojen üretimi olarak sınıflandırılabilir (Hossain ve ark., 2008). Biyodizel, hayvansal ve bitkisel yağların 

transesterifikasyonu ile elde edilen, bir yağ asidi alkil ester karışımıdır şeklinde tanımlanır (Bozbas, 2008). Ayrıca 

transesterifikasyon işlemi sonunda değerli bir yan ürün olan gliserol elde edilir.  

 

Şekil 4. Mikroalglerden elde edilen ürünler ve kullanım alanları (Khan vd, 2018). 
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Tablo 1. Mikroalg türlerinin % yağ ve protein içerikleri  

Mikroalg türü Yağ 
(%) 

Protein (%) 

Eliçin vd, 2013   

Anabaena cylindrica 4-7 43-56 
Aphanizomenon flos-aqua 3 62 
Arthrospiramaxima 6-7 60-71 
Botryococcus brauni 86 4 
Nannochloropsis salina 21 48 
Chlorella ellipsoidea 84 5 
Chlorella pyrenoidosa 2 57 
Chlorella vulgaris 14-22 51-58 
Dunaliella salina 6 57 
Euglena gracilis 14-20 39-61 
Prymnesium parvum 22-38 30-45 
Porphyridium cruentum 9-14 28-39 
Scenedesmus obliquus 12-14 50-56 
Spirulina platensis 4-6 46-630 
Spirulina maxima 6-7 60-71 
Spirogyra sp 11-21 6-20 

Şişman Aydın, 2018 
Chroococcus turgidus 

  

BG11 13,37±0,7 35±3,27 
 

Evsel Çıkış 20,67±1,53 38,62±1,26 

Aktif Çamur Çıkış 38,6±2,26 28,24±0,83 

Ön Çökeltim Çıkış 29±3,04 47±1,22 
 

Mikroalg biyomasından yağ eldesi konusunda pek çok ülkede çalışmalar gizlilik içerisinde sürdürülmektedir. 

Yağ içeriği yüksek tür arayışları (Shifrin ve Chisholm 1988)ve mevcut türler içerisinde yağ içeriğini yükseltme 

olanakları birçok araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Mikroalg hücrelerin üretiminde hasat işlemi, kültürünün 

en maliyetli kısmıdır. Ancak, karasal bitkilerine göre veriminin daha fazla olması, suyu en verimli kullanan 

sistemler olmaları gibi avantajları algal teknolojinin geliştirilmesi yönünde çalışmaları desteklemektedir. Tarımsal 

olarak verimsiz arazilerde büyük ölçekli mikroalg üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Enerji kaynağı depo ürünleri, 

membran komponentleri gibi fonksiyonel olan lipidler ve yağ asitleri tüm bitki hücrelerinin bileşenleridir. Alglerde 

lipid sentezi yüksek bitkilerdeki yağ sentezi ile benzerdir (Nagle ve Lemke., 1990; Sawayama ve ark., 1995). 

Arıtma potansiyeli 

Öte yandan, dünyamızın karşı karşıya bulunduğu önemli sorunlardan diğer ikisi şüphesiz su kirliliği ve temiz 

su ihtiyacıdır. 20. yüzyılda, su tüketimi dünya çapında beş kat artmıştır. Ülkemiz için, bu tüketimin 2030 yılına 

kadar 3 kat artacağı öngörülmüştür (TÜBİTAK, 2011). Bunun anlamı, daha çok atıksu ve daha çok su kirliliğidir. 

Yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olsa da, bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle 

kullanılamaz halde olup, kullanılabilir su miktarı yıllık olarak 9.000 km³ civarındadır (DSİ, 2017). Diğer taraftan 

mevcut olan denizler, göller, akarsular insan aktiviteleri sonucu sürekli olarak kirlenmektedir. 
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Bu nedenle arıtma performanslarını arttıracak yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar 

yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak, yeni ve ileri arıtma sistemlerinin kullanılmasından ziyade arıtma 

tesislerinin yükünün azaltılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması daha ekonomik ve etkili bir çözüm yolu 

olarak gözükmektedir. Bu sayede hem yeniden kullanım ile su kaynaklarının korunması hem de atık su yükünün 

azaltılması, atıksu arıtım veriminin arttırılması ve tekrar kullanımı sağlanabilir. 

Erken dönem atıksu mikroalg biyoremidasyonu 1950'lerde başlamıştır (Oswald ve Gotaas, 1957, Oswald vd., 

1988). Bugün, mikroalgal atıksu biyoremediasyon sistemleri düşük maliyetleriyle, kompleks arıtma sistemlerine 

bir alternatif olarak özellikle evsel atıksu arıtımında kullanılmakta (Martinez ve Sanchez, 2000; Wang vd., 2009; 

Al-Rajhia vd., 2012; Martinez vd.,2012; Sen vd., 2013, ) ve atıksu arıtımında kullanılan mikroalgal 

organizmalardan elde edilen biyo kütleden biyoyakıt, yem gibi farklı alanlarda yararlanılabilmektedir. (Pittman 

vd., 2011) (Şekil 6). 

 

Şekil 5. Mikroalg teknolojisi ve farklı prosesler. 

Mikroalgler, tek/çok hücreli, ototrofik, fotosentetik eukaryotlar olup, arıtma sistemlerinde biyoremediasyon 

işleminde veya biyolojik arıtım prosesinde kullanılırlar. Arıtmada kullanılmalarının iki önemli nedeni vardır. 

Bunlardan birincisi, mikroalglerin fotosentezle oksijen üretme yetenekleri sayesinde çözünmüş oksijence fakir 

atıksu havuzlarının oksijenlenmesinde yardımcı olarak, biyosistemin ekolojisi bakımından verdiği katkıdır. 

Aerobik/ fakültatif oksidasyon havuzlarında aerobik heterotrofik bakterilere ihtiyaçları olan oksijeni sağlayarak, 

giderim işleminin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. İkinci olarak azot ve fosfatça zengin deniz (Şişman 

Aydın ve ark., 2009, Şişman Aydın ve ark.,2012, Şişman Aydın ve ark.,2013a, Şişman Aydın ve ark.,2014) ve 

içsularda hızla çoğalabilen ve bu özelliklerinden dolayı aşırı üreme olaylarında rol alabilen organizmalardır. Bu 

özelliklerinden dolayı azot ve fosfatça kirli suların arıtılmasında kullanılmasının mümkün olduğu ve arıtma 

veriminin son derece yüksek olduğu çeşitli araştırmalarca ortaya konmuştur (Klausmeier et.al, 2004; Aslan ve 

Kapdan, 2006; Abdel-Raouf et.al., 2012). Ayrıca, biyolojik atıksu arıtımında, nütrientlerin, ağır metallerin, 

pestisitlerin, organik ve inorganik toksik maddeleri hücrelerinde uzaklaştırmada oldukça başarılı organizmalardır 

(Martinez ve Sanchez, 2000; Park vd., 2010; Abdel-Raouf vd., 2012; Jinsoo Kim vd., 2010; Ting vd., 2013, 

Şişman-Aydın vd. 2013b). Ek olarak, atıksu arıtma sistemlerinde yüksek pH larda dezenfektan görevi 
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görebilmektedirler.(Laliberte vd., 1994). Ayrıca diğer biyolojik sistemlerle karşılaştırıldığında atıksu arıtımında 

mikroalg kullanılmasının birçok avantajı vardır. Etkin maliyeti, düşük enerji gereksinimi, yararlı biyokütle üretimi, 

çamur oluşumunda azalma, ağrı metallerin uzaklaştırılmasındaki başarısı, biyokütle içinde % 50'den fazla yağ 

ihtiva etmesi, elde edilen biyokütlenin yeniden değerlendirilip biyodizel üretimi ve arıtma verimliliğinin yüksek 

olması; atıksu arıtımında mikroalg kullanımının avantajları arasında sayılabilir (Şişman Aydın, 2017, 2018). Diğer 

taraftan, entegre bir atık su arıtma ve biyoyakıt üretim sisteminin oluşturulmasındaki temel hususlar, uygun türlerin 

seçimi, modüle edilmiş aydınlatma koşullarının gerekliliği, yüksek nütrient uzaklaştırma kapasitesi beklentisi, 

yüksek biyokütle verimi ve verimli bir alg biyokütle hasat kapasitesidir (Mahapatra vd, 2014). 

Sonuç 

Sürdürülebilir çevre için; enerjide, su kaynaklarında, gıda temininde, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında 

ve bugün öngöremediğimiz bir çok alanda mikroalglerden yaralanmanın kaçınılmazlığı aşikardır. Görünüşe göre 

mikroalgler, gelecek 100 yıl boyunca sürdürülebilir çevre , sürdürülebilir enerji ve sürdürülebilir ekonomi için en 

temel konu olacak ve mikroalg teknolojisinin gelişmesiyle yeşil bir devrim gerçekleşecektir. 
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59-)  FARKLI ORANLARDA BAMYA TOZU İKAMESİNİN BEYAZ EKMEĞİN BAZI 

KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
(DETERMINATION OF CERTAIN QUALITY CHARACTERISTICS OF WHITE 
BREAD WITH OKRA POWDER) 

Kübra TULUK1, Şebnem TAVMAN1, Burak ALTINEL1, Seher KUMCUOĞLU1, Şelale GLAUE2, 

 

Abelmoschus esculentus genellikle bamya olarak bilinmekte ve dünyanın birçok bölgesinde 

yetiştirilmektedir. Bamya, suda çözünebilen polisakkaritler açısından oldukça zengindir. Bitkisel kaynaklı nişasta 

olmayan polisakkaritler (gamlar), gıdaların reolojik ve dokusal özelliklerini kontrol etmek ve ya değiştirmek için 

mükemmel bir sabitleyici ve kıvam verici maddelerdir. Literatür verileri incelendiğinde; bamya polisakkaritlerinin 

ekmek kalite özellikleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılan çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu 

nedenle bu çalışma kapsamında, ekmeklik buğday ununa %1, 2, 3, 4 ve 5 oranlarında ikame edilen bamya tozunun 

ekmek kalitesi üzerine etkileri belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bamya tozu, taze bamyanın kurutulması ve 

kurutulduktan sonra öğütülmesi sonucunda elde edilmiştir. Kontrol örneği ve % 1, 2, 3, 4 ve 5 bamya tozu ikameli 

örnekler olmak üzere 6 farklı ekmek formülasyonu kullanılmıştır. Ekmeklerin kalite özellikleri; ekmek hacmi, 

spesifik hacim, pişme kaybı, nem miktarı ve ekmek içi dokusal özellikleri analiz edilerek değerlendirilmiştir.  

En yüksek hacim miktarına sahip örnek kontrol örneği olarak belirlenirken; bamya tozunun ikame oranı 

arttıkça ekmeklerin spesifik hacim değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Ancak, % 4 ve % 5 ikameli örneklerin 

spesifik hacim değerlerinin diğer ekmek örnekleri arasındaki en düşük spesifik hacim değerleri olduğu belirlenmiş 

ve aralarındaki fark istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (P<0.05). Bu bulgular, bamya tozunda bulunan 

hidrofilik polisakkaritlerin hamurdaki gluten oluşumunu olumsuz etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, bamya tozunda 

bulunan çözünebilir lif içeriğinin de buğday-gluten gelişimini azalttığı ve bu yüzden ekmek hacminin olumsuz 

etkilendiğini de söylemek mümkündür. % 5 ikameli örneğin pişme kaybı değeri en düşük bulunurken; nem miktarı 

ise en yüksek bulunmuştur. Bu sonucun, bamya tozunun lif içeriğinden kaynaklandığı söylenebilir. Unda lif 

içeriğinin yüksek olması, ekmek üretiminde kullanılan unun su tutma kapasitesini arttırmakta ve böylece pişme 

kaybı azalmakta ve sonuçta ekmeğin nem miktarı artmaktadır. Doku profili analizi verileri incelendiğinde; kontrol 

örneğinin ve % 1 ikameli örneğin analiz sonuçları benzer bulunurken; % 2, 3, 4 ve 5 ikameli örneklerin ekmek içi 

dokusal özelliklerini kötüleştirdiği belirlenmiştir. 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; bamya tozunda bulunan nişasta olmayan polisakkaritlerin, 

ekmek hacmi ve ekmek içi dokusal özellikleri gibi ekmeğin kalite karakteristiklerini olumsuz etkilediğini 

söylemek mümkündür. Ancak, bu çalışma ile; % 1 oranında bamya tozu ikamesinin, ekmeğin kalite 

karakteristikleri üzerinde kontrol örneğine kıyasla dikkate değer bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Abstract 

 

Abelmoschus esculentus, commonly known as okra is grown in many areas of the world. Okra is rich in 

water extractable polysaccharides. Plant-derived non-starch polysaccharides (gums) are excellent stabilizing and 
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thickening agents to modify or control textural and rheological properties of foods. In the literature, little have 

been reported on the effects of okra polysaccharides on bread quality. Therefore, the objective of this study was to 

determine the effects of okra powder (OP) on bread quality. OP was obtained by drying and grinding of fresh okra. 

Six different bread formulations were prepared as C (0% OP), O1 (1% OP), O2 (2% OP), O3 (3% OP), O4 (4% 

OP) and O5 (5% OP). The quality of bread was determined using bread volume and specific volume (SV), baking 

loss (BL), moisture content (MC) and texture profile analyses (TPA) were performed. 

The results showed that control had better loaf volume. SV of bread samples were decreased as OP ratio 

increased. Although the O4 and O5 had the lowest SV values among bread samples, no significant difference was 

found between them (P<0.05). These findings indicated that the hydrophilic polysaccharides present in OP 

exhibited a negative effect on the gluten formation in the wheat dough. We also suggested that the soluble fiber 

content of OP reduced wheat-gluten development thus negatively affected the bread volume. O5 had the lowest 

BL and the highest MC. This was most probably occured due to the fiber content of OP. The higher fibre content 

in flour increases the water absorbtion capacity of flour used in breadmaking thus BL reduces, consequently, the 

MC of bread increases. According to TPA results, we observed that the C and O1 had similar, however, O2, O3, 

O4 and O5 caused detrimental effects on the textural properties of bread. 

As a consequence, we can state that the presence of non-starch polysaccharides in OP negatively affected 

the bread quality characteristics such as loaf volume and crumb texture. However, the use of OP at 1% did not 

exhibit remarkable changes on the bread quality characteristics compared to the control bread, in this study.  

 
Giriş 
 

İnsanoğlunun modernleşme süreci boyunca, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve tüketici 

farkındalığının artmasıyla birlikte; insanların gıda ihtiyaçları ve beklentileri de değişime uğramış ve sağlıklı ve 

fonksiyonel gıda ürünlerinin üretilmesine yönelik talebin de giderek artmasına neden olmuştur. İnsan 

beslenmesinin temel gıda maddesini, buğday ve buğday ürünleri oluşturmaktadır. Günümüz ihtiyaçlarına göre fırın 

ürünlerine sağlığa yararlı katkıların ilavesiyle birlikte; bu ürünlere olan tüketici ilgisi de artmıştır. Tahıllar ve 

tahıllardan üretilen gıda ürünleri, dünya genelinde en çok tüketilen gıda maddeleri olduğu için zenginleştirme 

yapılan ürünlerin başında yer almaktadır (Devlet Planlama teşkilatı [DPT], 2001, s. 87). Ekmek, hazır gıdaların en 

eski biçimlerinden biridir ve binlerce yıldır insanlar için temel besin kaynağı olmuştur (Altınel & Ünal, 2017, p. 

1628). Bunun yanı sıra; iyi bir enerji kaynağı olması ve ucuz olması nedeniyle beslenmemizde de oldukça önemli 

bir yere sahiptir. Bu nedenle; ekmeğin bileşimini zenginleştirerek besleyiciliğini arttırmak, ekmeğin kalite 

özelliklerini iyileştirmek ve raf ömrünü arttırmak önemli hale gelmiştir (Ünal, 1988; Ünüvar, 2008). Bu amaçla; 

çeşitli katkı maddeleri kullanılabilmekte ya da ekmeğin zenginleştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır 

(Gomes-Ruffi, de Cunha, Almeida, Chang, & Steel, 2012, p. 96). Sağlıklı ve kaliteli bir yaşama sahip olmak 

amacıyla tüketilecek gıdaların tercihinde; ürün formülasyonunun bileşenleri ile birlikte elde edilecek olan ürünün 

duyusal özellikleri de etkilidir. Günlük beslenmemizin vazgeçilmez bir parçası ve geleneksel ürünlerimizin 

temelini oluşturan ekmeği zenginleştirmenin amacı; hem sağlığa faydalı fonksiyonel bir ürün elde etmek, hem de 

arzu edilen lezzet ve kalite özelliklerini sağlamaktır. 
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İnsan beslenmesinde kullanılan en temel gıdalardan biri olan ekmeğin; dünya üzerinde birçok farklı çeşidi 

mevcuttur. Ekmek çeşitlerinin farklılık göstermesi; geleneksel üretim yöntemlerindeki, beslenme 

alışkanlıklarındaki, gelir düzeylerindeki farklılıklarla birlikte tüketicilerin gıda konusunda daha bilinçli hale 

gelmesi gibi birçok faktöre bağlıdır. Ekmek çeşitlerinin üretimlerinde temel olarak bir fark olmamakla birlikte; 

ekmek; un, su karışımının yoğrulduktan sonra fırında pişirilmesi ile elde edilen temel besin öğelerinden biridir. 

Günlük beslenme alışkanlıklarımıza uygun, ucuz bir gıda ürünü, doyurucu özellikte, nötr tat ve aromada olması, 

ve ayrıca; her gıdanın yanında tüketilebilmesi ve kolay temin edilebilir olması; ekmeğin sadece ülkemizde değil, 

tüm dünyada en çok tüketilen gıda maddesi olmasının nedenlerindendir. Ekmek; nişasta, proteinler, diyet lifi, 

lipidler, vitaminler ve mineraller gibi bileşenleri içerdiği için; beslenme açısından önemli bir gıda ürünüdür 

(Paraskevopoulou, Chrysanthou, & Koutidou, 2012, p. 568). Dünya nüfusunun giderek artması ile beslenmede 

protein ihtiyacını karşılama yönündeki talebin artması, ekmeğin protein bakımından zenginleştirilmesi ile ilgili 

çok sayıda çalışma ortaya çıkmasını sağlamıştır (Paraskevopoulou et al., 2012, p. 568). Bununla birlikte; protein 

yanında diyet lifi de sağlık açısından oldukça önemli bir besin bileşenidir. Günümüzde, lif içeriği yüksek gıda 

maddeleri daha fazla pazar payına sahiptir (Prückler et al., 2014, p. 211). Ekmek, dünya genelinde en çok tüketilen 

gıda maddelerinden bir tanesi olduğu için; lif içeriği bakımından zenginleştirme işlemi yapılabilecek en önemli 

gıdalardan bir tanesidir (Bagdi et al., 2016, p. 762). 

Bamya (Abelmoschus esculentus), Malvacea familyasına ait, tropik, sub-tropik, ılık ve sıcak iklimlerde 

yetişebilen, Afrika’ya özgü yerli bir bitkidir (Alamri, 2014, p. 2370). Genellikle bir yaz sebzesi olan bamya, taze, 

kurutulmuş, dondurulmuş ve konserve olarak da tüketilebilmektedir. Bamya bitkisinin ham kabuklarından suda 

ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen bamya gamı (Romanchik-Cerpovicz, Tilmon, & Baldree, 2002, p. 1301), 

çeşitli gıda maddelerinin üretiminde kıvam arttırıcı ve lezzet verici olarak kullanılmaktadır (Alamri, 2014, p. 

2370).  Bamya polisakkaritleri, çikolatalı kurabiye (Romanchik-Cerpovicz et al., 2002, p. 1301) ve çikolatalı 

dondurulmuş sütlü tatlıların üretiminde ve yumurta akı ikamesi (Costantino & Romanchick-Cerpoviez, 2004, p. 

44) ve yağ ikamesi olarak da kullanılmaktadır (Nagpal, Aggarwal, Kjain, & Madan, 2017, p. 174; Zhai, Tang, Liu, 

Gao, & Jia, 2015, p. 149). Olgunlaşmamış bamya meyvelerinin bazı kısımlarının, geleneksel tıpta bir diüretik 

madde olarak ve diş hastalıkları tedavisinde kullanıldığı belirtilmiştir (Ndjouenkeu, Goycoolea, Morris, & 

Akingbala, 1996, p. 263). Bamya müsilajı, ishal, dizanteri ve mide ülserinin tedavisinde yatıştırıcı ve yumuşatıcı 

olarak da kullanılmaktadır (alıntılayan Lengsfeld, Titgemeyer, Faller, & Hensel, 2004, p. 1495-1496); (aktaran 

Nagpal vd., 2017, p. 174). Sengkhamparn et al. (2010), bamyanın; pektinler, ksiloglukanlar, ksilanlar ve selülozlar 

olmak üzere farklı tip polisakkaritleri içerdiğini belirtmiştir. Keçi boynuzu, guar ve ksantan gibi bitkisel kaynaklı 

gamlar (nişasta olmayan polisakkaritler), mükemmel bir sabitleyici ve kıvamlaştırıcı maddelerdir ve bir çok gıda 

sistemlerinde kullanılmaktadırlar (Alamri, Mohamed, & Hussain, 2012, p. 199). Bunlar; dokusal ve reolojik 

özellikleri değiştirmeye ve ya kontrol etmeye ve gıda stabilitesini geliştirmeye yardımcı olmaktadırlar (alıntılayan 

Chaisawang & Suphantharika, 2005, p. 288; Hallagan, La Du, Pariza, Putnam, & Borzelleca, 1997, p. 625; 

Nagano, Tamaki, & Funami, 2008, p. 95); (aktaran Alamri et al., 2012, p. 199) . Doğal gamlar ya da müsilaj, 

genellikle düşük maliyetli, kolay ulaşılabilir ve düşük toksisitede oldukları için tercih edilmektedir (alıntılayan 

Baveja, Ranga Rao, & Arora, 1988, p. 89); (aktaran Alamri et al., p. 199). Bamya polisakkaritleri, sulu alkol 

çözeltilerinin yanı sıra asidik ve alkali çözeltilerde de çözünmektedir. Bu polisakkaritler, suda ekstrakte 
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edildiğinde; yapışkan bir görünüşe sahip viskoz bir çözelti elde edilebilmektedir (Alamri, 2014, p. 2370). Sodyum 

borhidrürde çözünebilen bamya ekstraktları, pH 4-6 aralığında yapay plastik bir yapı ortaya koymuştur. Ekstrenin, 

yumuşak buğday hamurunu güçlendirdiği belirlenmiştir (alıntılayan Ramadas & Tharanathan, 1987, p. 165-167); 

(aktaran Alamri, 2014, p. 2370).  

Gamlar, serbest suyu bağlayarak, yeniden kristallenmeyi engelleyebilmektedir. Dondurulmuş hamurlarda 

donma-çözülme etkisini azaltmak için halen keçi boynuzu gamı, guar gam, karboksimetilselüloz ve karragenan 

kullanılmaktadır (Alamri, 2014, p. 2370). Sharadanant and Khan (2003a) , keçi boynuzu gamı kullanılmasının, 

hamurun mekanik özelliklerini iyileştirerek daha iyi pişirme özellikleri gösterdiğini belirlemiştir. Ayrıca, sadece 

karragenan kullanımının, hamur ve ekmek kalitesini olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir. Ksantan gamın, 

düşük konsantrasyonlarda bile hamurun viskoelastik özelliklerini iyileştirerek ekmek kalitesini arttırdığı 

belirtilmektedir (Jafari, Koocheki, & Milani, 2018, p. 552). Kang, Reddy, Park, Choi, ve Lim (2018) guar gam 

ilavesinin ekmek hacmini arttırırken, ksantan gam ilavesinin azalttığını belirtmiştir. Genellikle, yüksek su bağlama 

kapasitesine sahip bileşenlerin varlığının, su kaldırma miktarı, hamur yoğurma ve işleme özellikleri gibi hamurun 

reolojik özelliklerini olumsuz etkilediği belirtilmektedir (Alamri, 2014, p. 2370). Ekmek hacmi, ekmek içi dokusu 

ve ekmek rengi gibi ekmek kalite özelliklerini de olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Sharadanant & Khan, 2003b, 

p. 774-775).  

Önceki literatür verileri tarandığında çeşitli gamların hamur reolojisi ve ekmek kalitesi üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar mevcuttur. Ancak, bamya tozunda bulunan nişasta olmayan 

polisakkaritlerin ekmek kalitesi üzerine etkilerini içeren çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada; bamya 

tozu kullanılarak ekmeğin besinsel ve fonksiyonel açıdan zenginleştirilmesi ve bamya tozunun ekmek üretiminde 

kullanılabilirliği ve farklı oranlarda (% 1, 2, 3, 4 ve 5) bamya tozu ikamesinin ekmek kalitesi üzerine etkileri 

araştırılarak literatüre farklı bir ürün kazandırılması amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Metod 

 

Materyal 

Çalışmada kullanılan bamya tozu, yerel bir üreticiden temin edilen bamyaların 60 ℃’de 10 devir/ dakika 

dönüş hızında, 1 m/s fan hızında, 2 gün boyunca döner tepsili tip kurutucuda (Weintek Lab. T2 Model) 

kurutulduktan sonra çekiçli değirmende (Brook Crompton Series 2000, Huddersfield, İngiltere) öğütülmesi ile 

elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan ekmeklik buğday unu, lokal bir marketten temin edilmiştir. 

 

Metod 

Ekmek formülasyonu ve ekmek üretim prosedürü 

Ekmek üretimlerinde, Detmold Standart Ekmek Pişirme Yöntemi (Anon., 1978) kullanılmıştır.  Ekmek 

üretiminde; her üretim için toplam 1400 gram ağırlığında un paçalı (% 1, 2, 3, 4 ve 5 oranlarında bamya tozu ile 

ikame edilen ekmeklik buğday unu) kullanılmıştır. Her üretim için hazırlanan un paçalı ile birlikte; 100g un ağırlığı 

üzerinden  % 1.2 tuz, %3 yaş maya (% 14 neme sahip un ağırlığına göre), 30 ± 1 ℃’de su (farinografta belirlenen 

su kaldırma miktarına göre) kullanılmıştır. Hazırlanan her bir karışım, tek kollu spiral yoğurucu (İnoksan ISM 10, 
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Bursa, Türkiye) kullanılarak yoğurucunun yavaş devrinde 5 dakika, hızlı devrinde 10 dakika yoğurularak 

hazırlanmıştır. Yoğurma aşaması tamamlanan hamurlar fermantasyon kabininde (İnoksan FGM 100, Bursa, 

Türkiye) 36–38 °C aralığında 30 dakika iki kez olmak üzere fermantasyona bırakılmıştır. Her 30 dakikalık 

fermantasyon aşaması sonrasında hamurlar, el ile 1 dakika yoğurularak havalandırma işlemi yapılmıştır. Son 

havalandırma aşamasından sonra hamurlar, 400 gram ağırlıktaki hamur parçalarına bölünmüş ve el ile 

yuvarlanarak pişirme kaplarına yerleştirilmiş ve fermantasyon kabininde 36–38 °C aralığında 45 dakika son 

fermantasyona tabi tutulmuştur. Son fermantasyonu tamamlanan hamurlar pişirme fırınında (İnoksan FBE010, 

Bursa, Türkiye) 200 °C’de 15 dakika pişirilmiştir. Pişirme işlemi ardından fırından çıkarılan ekmekler oda 

koşullarında 2 saat bekletilerek soğumaya bırakılmıştır. Soğutma işleminden sonra ekmek kalite analizleri 

yapılmıştır.  

Ekmek Kalite Analizleri 

Ekmek üretimleri 2 paralel halinde gerçekleştirilmiştir. Her bir paralelde 4 adet ekmek üretilmiştir. Oda 

koşullarında 2 saat bekletilerek soğumaya bırakılan ekmeklerin, 2 saat sonunda ağırlıkları ölçülmüştür. Ekmeklerin 

değerlendirilmesinde; kalite analizleri olarak ekmek hacmi (cm3), lazerli hacim ölçme cihazı (VolScan Profiler, 

VSP600, Stable Micro Systems, İngiltere) ile AACC International Method 10–16.01’e göre ölçülmüştür. Ekmek 

spesifik hacim değeri (cm3/g); ekmek hacminin ekmek ağırlığına oranlanması ile hesaplanmıştır. Pişme kaybı 

değeri; pişme sırasında hamurdan uzaklaşan nem miktarının % olarak hesaplanması ile belirlenmiştir. Ekmeklerin 

nem miktarları (%); etüv (Köttermann Typ 2702, Köttermann Systemlabor, Almanya) ile AACC International 

Method 44–15A modifiye edilerek yapılmıştır. Ekmeklerin ekmek içi doku özellikleri tekstür analiz cihazı (TA–

XT.plus Texture Analyser, Stable Micro Systems, İngiltere) TA/XT cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Doku profili 

analizleri için her bir ekmek örneğinden alınan 25 mm kalınlığındaki 2 merkezi dilim kullanılmıştır. Doku profili 

analizlerinde, ekmek örnekleri, dişlerin çiğneme hareketini taklit etmek için iki kez sıkıştırılmıştır. Analizde; 35 

mm çaplı alüminyum silindirik prob kullanılmıştır. Prob test öncesi hızı 1.00 mm/s, test hızı 1.7 mm/s, test sonrası 

hızı 10.00 mm/s, trigger kuvveti 5 g ve ekmek kalınlığının % 40’ını sıkıştıracak şekilde ayarlanmış, sertlik, 

esneklik, yapışkanlık, sakızımsılık, çiğnenebilirlik ve elastikiyet değerleri ölçülmüştür. 

İstatistiksel Analizler 

Çalışmada yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler; SPSS–Statistical Package for the Social 

Sciences, 15.0 istatistik yazılımı kullanılarak varyans analizleri (ANOVA) ile “Duncan” Çoklu Karşılaştırma 

Yöntemi’ne göre % 95 güven aralığında (P<0.05) değerlendirilmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 

 

Bamya tozunun ekmeğin kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla ekmeklik buğday ununa 

% 1, 2, 3, 4 ve 5 oranlarında bamya tozu ikame edilmiş ve ekmeğin temel kalite parametrelerindeki değişim 

belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; ekmeklik buğday ununa farklı oranlarda bamya tozu ikame edilmesiyle elde 

edilen ekmek kalite özelliklerine ait değerler Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Bamya tozu ikame edilmiş beyaz ekmeklerin kalite özellikleri 

 Hacim Spesifik Hacim Pişme Kaybı Nem 
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[cm3] [cm3/g] [%] [%] 
K 1504.55 ± 42.33a 4.36 ± 0.13a 13.76 ± 0.15b 39.14 ± 0.20ab 
1B 1444.80 ± 11.42b 4.24 ± 0.03a 14.86 ± 0.15a 37.34 ± 0.29c 
2B 1119.73 ± 30.01c 3.29 ± 0.09b 14.84 ± 0.27a 38.97 ± 0.29ab 
3B 1014.47 ± 5.97d 2.94 ± 0.03c 13.73 ± 0.28bc 38.56 ± 0.32b 
4B 940.44 ± 16.43e 2.70 ± 0.05d 13.24 ± 0.22c 39.05 ± 0.90ab 
5B 957.19 ± 14.62e 2.69 ± 0.04d 11.40 ± 0.21d 39.25 ± 0.29a 
*K, bamya tozu içermeyen beyaz ekmek; 1B, % 1 bamya tozu ikame edilmiş beyaz ekmek; 

2B, % 2 bamya tozu ikame edilmiş beyaz ekmek; 3B, % 3 bamya tozu ikame edilmiş beyaz 

ekmek; 4B, % 4 bamya tozu ikame edilmiş beyaz ekmek; 5B, % 5 bamya tozu ikame edilmiş 

beyaz ekmek. 

**Çizelgedeki değerler analizlerde elde edilen sonuçların ortalama değerleridir; aynı 

sütundaki farklı üst indis harfler sonuçlar arasında istatistiksel bakımdan fark olduğunu 

göstermektedir (P<0.05); analizi yapılan örnek sayısı 4’tür (n=4). 
 

Ekmek hacmi, ekmek kalitesinin değerlendirilmesindeki en önemli ölçütlerden biridir (Altınel & Ünal, 

2017, p. 1634). Çizelge 1 incelendiğinde; kontrol örneği ile % 1, 2, 3, 4 ve 5 oranlarında bamya tozu içeren beyaz 

ekmeklerin hacim değerlerinin 940.44–1504.55 cm3 arasında değiştiği görülmektedir. En düşük hacim değerine % 

4 bamya tozu ikameli beyaz ekmeğin sahip olduğu, en yüksek hacim değerine ise kontrol örneğinin sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bamya tozu ikamesinin ve artan oranlarının ekmeklerin hacim değerlerinde kontrol örneğine kıyasla 

istatistiksel bakımdan önemli derecede azalma meydana getirdiği tespit edilmiştir (P<0.05). Ancak, % 4 ve 5 

oranlarında bamya tozu içeren beyaz ekmeklerin hacim değerleri arasında istatistiksel bakımdan farka 

rastlanmamıştır. Benzer şekilde; Alamri (2014), ekmeklik buğday ununa bamya ekstresi ikamesinin ve artan 

oranlarının, ekmek hacmini kontrol örneğine kıyasla önemli derecede azalttığını bildirmiştir. Mamat et al. (2013), 

yosun tozu ikamesinin ve artan ikame oranlarının ekmek hacmini azalttığını bildirmiştir. Shittu, Aminu and 

Abulude (2009), % 1 oranına kadar ksantan gam ilavesinin;  % 10 tapyoka ikameli beyaz ekmeğin hacminde 

önemli bir artış meydana getirirken, % 2 oranında ksantan gam ilavesinin ise beyaz ekmeğin hacminde azalma 

meydana getirdiğini belirtmiştir. Kohajdová and Karovičová (2008), arabik ve guar gamın ekmek hacmini 

arttırırken, ksantan gam ve metil 2-hidroksietil selülozun azalttığını belirlemiştir. 

Ekmek hacmi ve ekmek ağırlığı parametrelerini içeren spesifik hacim değeri, ekmek kalitesini analiz 

etmek için önemli bir parametredir (Mudgil, Barak, & Khatkar, 2016, p. 189). Spesifik hacimde meydana gelen 

bir artış ve ya azalma, gluten ağlarının yapısına bağlı olduğu için; spesifik hacim değeri; ekmek üretim 

basamaklarından biri olan fermantasyon işlemi sırasında hamurun CO2 tutma potansiyeli olarak da 

açıklanabilmektedir (Chaudhary, Dangi, & Khatkar, 2016, p. 328-330). Çizelge 1 incelendiğinde; kontrol örneği 

ile % 1, 2, 3, 4 ve 5 oranlarında bamya tozu içeren beyaz ekmeklerin spesifik hacim değerlerinin 2.69–4.36 cm3/g 

arasında değiştiği görülmektedir. En düşük spesifik hacim değerine % 5 bamya tozu ikameli beyaz ekmeğin sahip 

olduğu, en yüksek spesifik hacim değerine ise kontrol örneğinin sahip olduğu belirlenmiştir. Bamya tozunun ikame 

oranı arttıkça, ekmeklerin spesifik hacim değerlerinin kontrol örneğine kıyasla istatistiksel bakımdan önemli 

derecede azaldığı belirlenmiştir (P<0.05). Ancak, hacim değerlerinde de olduğu gibi; % 4 ve 5 oranlarında bamya 

tozu içeren beyaz ekmeklerin spesifik hacim değerleri arasında istatistiksel bakımdan farka rastlanmamıştır 

(P<0.05). Lopez (2014) % 10 lupin protein izolatı ikameli beyaz ekmeğe brea gam ilavesinin ekmeğin spesifik 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

511 
 

hacmini önemli derecede azalttığını bildirmiştir. Rosell, Rojas, and Benedito (2001), aljinat ilavesinin ekmeğin 

spesifik hacmini azaltırken, k-karragenan, ksantan ve HPMC ilavesinin ekmeğin spesifik hacmini arttırdığını 

belirlemiştir. Kondakci, Ang, and Zhou (2015), ilave edilen sodyum aljinat konsantrasyonu % 0.05’ten % 1’e 

çıkarıldığında, ıslak ekmeğin spesifik hacminde azalma meydana getirdiğini belirlemiştir. Zannini, Waters, and 

Arendt (2014), HPMC, ksantan gam ve dekstranın spesifik hacimde önemli olmayan bir azalma meydana 

getirdiğini belirtmiştir. 

Pişirme sırasında, hamurun ekmeğe dönüşümü aşamasında meydana gelen en önemli olaylardan biri nem 

kaybıdır. Eğer pişirme esnasında çok fazla nem kaybı meydana gelirse; ürün normalden daha az ağırlığa sahip 

olmaktadır (Altınel & Ünal, 2017, p. 1635). Çizelge 2’de örneklerin pişme kaybı değerleri incelendiğinde; farklı 

oranlarda bamya tozu ikamesinin beyaz ekmeğin pişme kaybı değerini etkilediği görülmektedir. Buna göre; en 

yüksek pişme kaybı değerine % 1 bamya tozu ikameli beyaz ekmek sahip olurken, % 2 bamya tozu ikameli beyaz 

örnek bunu takip etmiştir. En düşük pişme kaybı değerine % 5 bamya tozu ikameli beyaz ekmeğin sahip olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre; % 2’ye kadar bamya tozu ikamesi beyaz ekmeğin pişme kaybını kontrol örneğine kıyasla 

arttırırken; % 2 ‘nin üzerindeki oranlarda azalttığı belirlenmiştir.  

Ekmeğin nem içeriği; ekmek içi yumuşaklığının için bir göstergesidir (alıntılayan Oliveira, Telis-Romeo, 

Da-Silva, & Franco, 2014, p. 144); (aktaran Yegin, Altinel, & Tuluk, 2018, p.395). Ekmek örneklerine ait nem 

değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. % 1 oranında bamya tozu ikamesi, beyaz ekmeğin nem miktarını kontrole 

kıyasla istatistiksel bakımdan önemli derecede arttırırken (P<0.05), artan ikame oranlarının beyaz ekmeğin nem 

miktarı üzerindeki etkisi istatistiksel bakımdan önemli bulunmamıştır. Shah, Shah, and Madamwar (2006), 

ekmeğin ideal nem içeriğinin % 35-40 aralığında olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada, tüm ekmek örneklerinin 

nem miktarları ideal sınırlar arasında bulunmuştur. 

 

Çizelge 2. Bamya tozu ikame edilmiş beyaz ekmeklerin doku profil analiz sonuçları 

 
Sertlik 

[N] 

Esneklik Yapışkanlık Sakızımsılık 

[N] 
Çiğnenebilirlik 

[N] 
Elastikiyet 

K 2.50 ± 0.37c 1.41 ± 0.41a 0.84 ± 0.01a 2.11 ± 0.31c 2.95 ± 0.89c 0.52 ± 0.01a 
1B 1.85 ± 0.40c 0.97 ± 0.04b 0.76 ± 0.01b 1.41 ± 0.33c 1.37 ± 0.36d 0.40 ± 0.02b 
2B 9.41 ± 1.14b 0.82 ± 0.05b 0.64 ± 0.06d 6.75 ± 1.62b 5.54 ± 1.29b 0.28 ± 0.05d 
3B 8.70 ± 0.94b 0.90 ± 0.02b 0.70 ± 0.02c 6.10 ± 0.65b 5.51 ± 0.61b 0.35 ± 0.03c 

4B 
11.4 3± 
0.72a 

0.88 ± 0.02b 0.68 ± 0.01c,d 7.82 ± 0.54a 6.85 ± 0.53a 
0.34 ± 0.02c 

5B 9.62 ± 0.82b 0.88 ± 0.02b 0.68 ± 0.01c,d 6.57 ± 0.56b 5.78 ± 0.51a,b 0.34 ± 0.02c 
*K, bamya tozu içermeyen beyaz ekmek; 1B, % 1 bamya tozu ikame edilmiş beyaz ekmek; 2B, % 2 bamya 

tozu ikame edilmiş beyaz ekmek; 3B, % 3 bamya tozu ikame edilmiş beyaz ekmek; 4B, % 4 bamya tozu 

ikame edilmiş beyaz ekmek; 5B, % 5 bamya tozu ikame edilmiş beyaz ekmek. 

**N: Newton. 

***Çizelgedeki değerler analizlerde elde edilen sonuçların ortalama değerleridir; aynı sütundaki farklı üst 

indis harfler sonuçlar arasında istatistiksel bakımdan fark olduğunu göstermektedir (P<0.05); analizi yapılan 

örnek sayısı 8’dir (n=8). 
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Ekmeklik buğday ununa farklı oranlarda bamya tozu ikame edilmesiyle elde edilen ekmeklerin doku 

profil analizine ait değerler Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2 incelendiğinde; ekmeklerin sertlik değerlerinin 1.85 

– 11.43 N arasında değiştiği görülmektedir. Çizelge 2 'de görüldüğü gibi; % 1 bamya tozu ikamesi, beyaz ekmeğin 

sertlik değerini önemli derecede etkilemezken, bamya tozu ikame oranı arttıkça ekmek içi sertlik değeri 

istatistiksel açıdan önemli derecede artmıştır (P<0.05). Buna göre; bamya tozu ikame oranı arttıkça; bamya 

tozunda bulunan nişasta olmayan polisakkaritler ekmek içi dokusunu olumsuz etkileyerek ekmek içi dokusunun 

sertleşmesine neden olmuştur. Benzer şekilde Rosell at al. (2001), ksantan gam ilavesinin ekmek içi sertlik değerini 

önemli derecede arttırdığını buna karşılık; k-karragenan ve HPMC ilavesinin ise ekmek içi sertliğinde azalma 

meydana getirdiğini belirlemiştir. Mamat et al. (2013), yosun tozu ikamesinin ve artan ikame oranlarının ekmek 

içi sertliğini azalttığını bildirmiştir.  Çizelge 2’ye göre; bu çalışmada; en düşük ekmek içi sertlik değerine sahip 

örnek % 1 bamya tozu ikameli ekmek iken; en yüksek ekmek içi sertlik değerine sahip örneğin % 4 bamya tozu 

ikameli ekmek olduğu görülmektedir. 

Çizelge 2 incelendiğinde, kontrol örneği ile % 1, 2, 3, 4 ve 5 oranlarında bamya tozu içeren beyaz 

ekmeklerin esneklik değerlerinin 0.82–1.41 N arasında değiştiği görülmektedir. Buna göre; test edilen tüm ikame 

oranları için esneklik değerlerinde kontrol örneğine kıyasla önemli derecede bir azalma gözlenmiştir (P<0.05). 

Jafari et al. (2018), ksantan gam ilavesinin ekstrüde ve ekstrüde olmayan sorgum ikameli ekmeklerin esneklik 

değerini etkilemediğini belirtmiştir. López and Goldner (2015), % 10 lupin protein izolatı ikameli beyaz ekmeğe 

brea gam ilavesinin, ekmeğin esneklik değerini değiştirmediğini belirtmiştir. 

Çizelge 2’de verilen ekmek içi yapışkanlık değerleri incelendiğinde; en yüksek yapışkanlık değerine sahip 

örnek kontrol olarak belirlenirken; bamya tozunun test edilen tüm ikame oranları için yapışkanlık değeri kontrol 

örneğine kıyasla istatistiksel bakımdan önemli derecede azalmıştır (P<0.05). López and Goldner (2015), % 10 

lupin protein izolatı ikameli beyaz ekmeğe brea gam ilavesinin, ekmeğin yapışkanlık değerini önemli derecede 

azalttığını belirtmiştir. 

Çizelge 2 incelendiğinde; ekmeklerin sakızımsılık değerlerinin 1.41-7.82 N arasında değiştiği 

görülmektedir. Bamya tozu ikamesi ve artan ikame oranları ekmeğin sakızımsılık değerini etkilemiştir. Buna göre; 

% 1 bamya tozu ikamesinin sakızımsılık değeri üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır ancak; bamya tozu ikame 

oranı arttıkça ekmeğin sakızımsılık değeri kontrole kıyasla istatistiksel açıdan önemli derecede artmıştır. López 

and Goldner (2015), % 10 lupin protein izolatı ikameli beyaz ekmeğe brea gam ilavesinin, ekmeğin sakızımsılık 

değerini kontrol örneğine kıyasla önemli derecede arttırdığını belirtmiştir. 

Ekmeklerin çiğnenebilirlik değerlerinin 1.37–6.85 N arasında değiştiği görülmektedir. Çizelge 2 

incelendiğinde; ekmeklik buğday ununa ikame edilen bamya tozunun ekmeğin çiğnenebilirlik değerini etkilediği 

ve ikame oranı arttıkça çiğnenebilirlik değerinde kontrol örneğine kıyasla istatistiksel bakımdan önemli bir artış 

meydana getirdiği gözlenmiştir (P<0.05). López and Goldner (2015), % 10 lupin protein izolatı ikameli beyaz 

ekmeğe brea gam ilavesinin, ekmeğin çiğnenebilirlik değerinde bir değişme meydana getirmediğini belirtmiştir. 

Jafari et al. (2018), ksantan gam ilavesinin ekstrüde ve ekstrüde olmayan sorgum ikameli ekmeklerin 

çiğnenebilirlik değerini kontrol örneğine kıyasla önemli derecede arttırdığını belirtmiştir. 
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Çizelge 2 incelendiğinde; ekmek örneklerine ait elastikiyet değerlerinin 0.28–0.52 arasında değiştiği 

görülmektedir. Bamya tozunun ikame oranı arttıkça, ekmeğin elastikiyet değerinin kontrol örneğine kıyasla 

istatistiksel bakımdan önemli derecede azaldığı belirlenmiştir (P<0.05). 

 

Sonuç 

 

Ekmek, tüm dünyada en geleneksel ve en çok tüketilen tahıl ürünüdür. Bu çalışma kapsamında, ekmeklik 

buğday unu, farklı oranlarda bamya tozu ile zenginleştirilmiştir. Bamya tozunun ekmek kalitesi üzerine 

fonksiyonel etkilerinin belirlenerek, gıda formülasyonlarında zenginleştirici bir bileşen olarak kullanılma 

olanağının araştırıldığı bu çalışmada, farklı oranlarda bamya tozu ikamesinin, beyaz ekmeğin kalite özellikleri 

üzerine etkileri araştırılmıştır.  

Ekmeklik buğday ununa, farklı oranlarda bamya tozu ikamesi, elde edilen ekmeklerin hacim ve spesifik 

hacim değerlerini azaltarak, ekmek kalitesini önemli oranda değişikliğe uğratmıştır. Bamya tozu, nişasta olmayan 

polisakkaritleri içerdiği için, gluten yapısını etkilemiş ve ağların zarar görmesine neden olarak ekmek hacminde 

ve spesifik hacminde azalma meydana getirmiştir. Ekmek içi sertliği bakımından kontrole en yakın olan örnek; % 

1 bamya tozu ikameli ekmek olarak belirlenmiştir. Buğday ununa ikame edilecek buğday unundan farklı olan her 

bileşenin ekmeğin kalite özelliğini olumsuz etkileyeceği bilinen bir gerçektir. Ancak, bu çalışma ile % 1 oranında 

bamya tozu ikamesinin ekmek kalite özelliklerinde kontrol örneğine kıyasla kabul edilebilir bir azalma meydana 

getirdiği sonucuna ulaşılabilir. 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

514 
 

Kaynaklar 

 

AACC International Method 10-16.01. Approved Methods of Analysis. aking Volumetric and Dimensional Profile 

of Baked Products by Laser Topography—VolScan Profiler Method. The American Association of Cereal 

Chemists International, St. Paul, MN, USA 

AACC International Method 44-15A. Approved Methods of Analysis. Moisture-Air Oven Methods. The American 

Association of Cereal Chemists International, St. Paul, MN, USA. Final approval: 1975; Reapproval: 

1999. 

Alamri, MS. (2014). Okra-gum fortified bread: formulation and quality. Journal of Food Science and Tehnology, 

51(10), 2370-2381. 

Alamri, MS., Mohamed, AA., Hussain, S. (2012). Effect of okra gum on pasting, thermal, and viscous properties 

of rice and sorghum starches. Carbohydrate Polymers, 89, 199-207. 

Altınel, B., Ünal, SS. (2017). The effects of certain enzymes on the rheology of dough and the quality 

characteristics of bread prepared from wheat meal. Journal of Food Science and Technology, 54(6), 

1628-1637. 

Anon., 1978. Standard-Methoden für Getreide, Mehl und Brot. Detmold, Germany. Verlag Moritz Schäfer. 6th ed. 

Bagdi, A., Tóth, B., Lőrincz, R., Szendi, S., Gere, A., Kókai, Z., Sipos, L. (2016). Effect of aleurone-rich flour on 

composition, baking, textural, and sensory properties of bread. LWT - Food Science and Technology, 65, 

762-769. 

Baveja, SK., Ranga Rao, KV., Arora, J. (1988). Examination of natural gums and mucilages as sustaining 

materials in tablets dosage forms. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 50, 89-92. 

Chaisawang, M., Suphantharika, M. (2005). Effects of guar gum and xanthan gum additions on physical and 

rheological properties of cationic tapioca starch. Carbohydrate Polymers, 61, 288-295. 

Costantino, AJ., Romanchick-Cerpoviez, JE. (2004). Physical and sensory measures indicate moderate fat 

replacement in frozen dairy dessert is feasible using okra gum as a milk-fat ingredient substitute. Journal 

of American Dietetic Association, 104, 44. 

DPT, 2001. Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi 

Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No DPT: 2670, Ankara, 87 s. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

515 
 

Gomes-Ruffi, CR., de Cunha, RH., Almeida, EL., Chang, YK., Steel, CJ. (2012). Effect of the emulsifier sodium 

stearoyl lactylate and of the enzyme maltogenic amylase on the quality of pan bread during storage. LWT 

- Food Science and Technology, 49(1), 96-101. 

Hallagan, JB., La Du, BN., Pariza, MW., Putnam, JM., Borzelleca, JF. (1997). Assessment of cassia gum. Food 

and Chemical Toxicology, 35, 625-632. 

Jafari, M., Koocheki, A., Milani, E. (2018). Functional effects of xanthan gum on quality attributes and 

microstructureof extruded sorghum-wheat composite dough and bread. LWT, 89, 551-558. S. 557 

Kang, N., Reddy, CK., Park, EY., Choi, HD., Lim, ST. (2018). Antistaling effects of hydrocolloids and modified 

starch on bread during cold storage. LWT, 96, 13-18. 

Kohajdová, Z., Karovičová, J. (2008). Influence of hydrocolloids on quality of baked goods. Acta Scientiarum 

Polonorum Technologia Alimentaria, 7(2), 43-49. 

Kondakci, T., Ang, AMY., Zhou, W. (2015). Impact of Sodium Alginate and Xanthan Gum on the Quality of 

Steamed Bread Made from Frozen Dough. Cereal Chemistry, 92(3), 236–245. 

Lengsfeld, C., Titgemeyer, F., Faller, G., Hensel, A. (2004). Glycosylated compounds from okra inhibit adhesion 

of Helicobacter pylori to human gastric mucosa. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(6), 

1495-1503. 

Lopez, EP. (2014). Influence of the addition of lupine protein isolate on the protein and technological 

characteristics of dough and fresh bread with added Brea Gum. Food Science and Technology, 34(1), 

195-203. 

Mamat, H., Matanjun, P., Ibrahim, S., Amin, SFMd, Abdul Hamid, M., Rameli, AS. (2013). The effect of seaweed 

composite flour on the textural properties of dough and bread. Journal Applied Phycology, 26, 1057-

1062. 

Mudgil, D., Barak, S., Khatkar, BS. (2016). Optimization of bread firmness, specific loaf volume and sensory 

acceptability of bread with soluble fiber and different water levels. Journal of Cereal Science, 70, 196-

191. 

Nagano, T., Tamaki, E., Funami, T. (2008). Influence of guar gum on granule morphologies and rheological 

properties of maize starch. Carbohydrate Polymers, 72, 95-101. 

Nagpal, M., Aggarwal, G., Kjain, U., Madan, J. (2017). Extraction of Gum from Abelmoschus Esculentus: 

Physicochemical Peculiarity and Antioxidant Prepatent. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical 

Research, 10(9), 174-179. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

516 
 

Ndjouenkeu, R., Goycoolea, FM., Morris, ER., Akingbala, JO. (1996). Rheology of okra (Hibiscus esculentus L.) 

and dika nut (Irvingia gabonensis) polysaccharides. Carbohydrate Polymers, 29(3), 263-269. 

Paraskevopoulou, A., Chrysanthou, A., Koutidou, M. (2012). Characterisation of volatile compounds of lupin 

protein isolate-enriched wheat flour bread. Food Research International, 48(2), 568-577. 

Prückler, M., Siebenhandl-Ehn, S., Apprich, S., Höltinger, S., Haas, C., Schmid, E., Kneifel, W. (2014). Wheat 

bran-based biorefinery 1: Composition of wheat bran and strategies of functionalization. LWT - Food 

Science and Technology, 56(2), 211-221. 

Ramadas, U., Tharanathan, RN. (1987). Functional properties of okra mucilage. Starch, 39(5), 165-167. 

Romanchik-Cerpovicz, JE., Tilmon, RW., Baldree, KA. (2002). Moisture retention and consumer aceptability of 

chocolate bar cookies prepared with okra gum as a fat ingredient substitute. Journal of the American 

Dietetic Association, 102(9), 1301-1303. 

Rosell, CM., Rojas, JA., Benedito, C. (2001). Influence of hydrocolloids on doughrheology and bread quality. 

Food Hydrocolloids, 15, 75-81. 

Sengkhamparn, N., Sagis, LM., Vries, R., De Schols, HA., Sajjaanantakul, T., Voragen, AG. (2010). 

Physicochemical properties of pectins from okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench). Food 

Hydrocolloids, 24(1), 35-41. 

Shah, AR. (2006). Improvement of the quality of whole wheat bread by supplementation of xylanase from 

Aspergillus foetidus. Bioresource Technology, 97, 2047-2053. 

Sharadanant, S., Khan, K. (2003a). Effect of hydrophilic gums on frozen dough I: dough quality. Cereal 

Chemistry, 80(6), 764-772. 

Sharadanant, S., Khan, K. (2003b). Effect of hydrophilic gums on frozen dough II: bread characteristics. Cereal 

Chemistry, 80(6), 773-780. 

Shittu, TA., Aminu, RA., Abulude, EO. (2009). Functional effects of xanthan gum on composite cassava-wheat 

dough and bread. Food Hydrocolloids, 23, 2254-2260.  

Ünal, SS. (1988). İzmir fırınlarında kullanılan ticari ekmek katkı maddelerinin ekmek niteliklerine etkisi. İzmir: 

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. 

Ünüvar, Ş. (2008). Ekmek ve ekmek çeşitleri üretim teknolojisi. Savaş Yayınevi. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

517 
 

Zannini, E., Waters, D., Arendt, E. (2014). The application of dextran compared to other hydrocolloids as a novel 

food ingredient to compensate for low protein in biscuit and wholemeal wheat flour. European Food 

Research and Technology, 238, 763-771. 

Zhai, Z., Tang, L., Liu, X., Gao, X., Jia, J. (2015). Ultrasound-Assisted Extraction Process of Polysaccharides 

from Okra Assisted By Response Surface Methodology. International Conference on Advanced 

Manufacturing and Industrial Application (ICAMIA 2015) (s. 149-152). Atlantis Press. 

 

  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

518 
 

60-)  ÇEŞİTLİ HASTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN KOCURİA KRİSTİNAE 

VE KOCURİA ROSEA'NIN BİYOFİLM OLUŞTURMA POTANSİYELLERİNİN 

BELİRLENMESİ 
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 Kocuria cinsi içerisinde yer alan, Kocuria kristinae ve Kocuria rosea türleri; insanlarda deri, mukoz 

membran ve orofarenksin normal flora elemanları olup, özellikle immünosüprese hastalarda çeşitli infeksiyonlarla 

ilişkili fırsatçı patojenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda literatürlerde K. kristinae ve K. rosea 

türlerine bağlı olarak; akut kolesistit, infektif endokardit ve santral venöz kateterle ilişkili infeksiyon olgularının 

arttığı bildirilmiştir. Söz konusu etkenlerin, tekrar eden ve immünosüprese hastalarda çeşitli infeksiyonlarla 

karşımıza çıkması, biyofilm oluşturma potansiyellerinin belirlenmesinin gerekli olduğunu düşündürmektedir. Bu 

nedenle çalışmamızda çeşitli klinik hasta örneklerinden (kan, idrar, balgam, trakeal aspirat, yara yeri, yabancı 

cisim) izole edilen K. kristinae ve K. rosea etkenlerinin biyofilm oluşturma potansiyellerinin araştırılması 

amaçlandı. Çalışmada, VITEK-2 (Biomerieux) ile K. kristinae(n=69) ve K. kosea (n=8) olduğu tespit edilen suşlar 

kullanıldı. Biyofilm oluşumunun belirlenmesinde, kantitatif mikroplak test yöntemi uygulandı. Kocuria suşları, 

bir gece TSB sıvı besiyerinde bekletildikten sonra 1/40 oranında % 0.25 glukoz içeren TSB sıvı besiyeri ile dilüe 

edilerek, 96 kuyucuklu U tabanlı steril polistiren plaklarda 200 µl bakteri süspansiyonu olacak şekilde,  37°C’de 

48 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında kuyucuklar yıkanıp, 200 µl %1 kristal viyole eklenerek 15 dk. 

boyamaya bırakıldı ve etanolaseton (80/20) ile çözdürüldü. 595nm dalga boyunda mikroplak okuyucuda (Thermo 

Multiskan Spectro) okunarak, optik dansitesi ≥1 olan izolatların biyofilm oluşturduğu kabul edildi. İncelenen hasta 

örnekleri içerisinde Kocuria kristinea olduğu belirlenen 69 izolatın 19’unda (%27,53) ; 8 K. rosea izolatın 4’ünde 

(%50)  biyofilm oluşumu gözlenmiştir. Kalıcı cihazların sık kullanımı, hasta bakımında kullanılan implantlar ve 

bağışıklık sistemi baskılanmış hasta sayısındaki artış, birincil patojen olarak kabul edilmeyen organizmaların 

neden olduğu infeksiyonlara yol açtığı düşünülmektedir. Çalışmamızda da belirlendiği gibi, özellikle ortamda 

biyofilm oluşturma potansiyeli olan fırsatçı patojenlerin varlığı, terapötik yöntemleri daha da sınırlamaktadır. 

Kocuria türlerinin fenotipik özellikleri nedeniyle koagülaz-negatif stafilokok olarak yanlış değerlendirilmemeleri 

için VITEK- 2 sistemleri ile çalışılmalı ve suş özellikleri belirlenmelidir. 

Abstract 

K. kristinae and K. rosea species in Kocuria genus;,are the normal flora member of skin, mucous membranes and 

oropharynx  in human, and especially in immunosuppressed patients, cause opportunistic  infections. Recently, 

,acute cholecystitis, infective endocarditis, and  central venous catheter-related infections case reports has been 
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reported with K. kristinae and K. rosea species. It is known these strains caused various persistant infections in 

immunosuppressed patients. Therefore the biofilm formation potentials is necessary fort to determine the 

persistance of these infections. In this study, we aimed to investigate the biofilm formation potentials of K. 

kristinae and K. rosea. isolates from various clinical patient samples (blood, urine, sputum, tracheal aspirate, 

wound site, foreign body) were used in our study. In this study, K. kristinae (n = 69) and K. rosea (n = 8) were 

identified by using VITEK-2 (Biomerieux).Quantitative microplate assay was applied for determination of biofilm 

formation. Briefly Kocuria strains, were grown overnight in tryptic soy broth (TSB) at 37C. The culture was 

diluted 1:40 in TSB-0.25% glucose, and 200 µL of this cell suspension was used to İnoculate sterile 96-well 

polystyrene U-bottom microtiter plates. After 48 h at 37C, wells were gently washed three times with 200 µL of 

phosphate-buffered saline (PBS), dried in inverted position, and stained with 200 µL of 1% crystal violet for 15 

min. Wells were rinsed again, and crystal violet was solubilized in ethanol-acetone (80:20, vol/vol). Optical density 

(OD) of well content was determined at 595 nm (OD595) using a microplate reader (Thermo Multiskan). Biofilm 

formation was observed in 19 of the 69 Kocuria kristinea (% 27,53) and 4 of the 8 K. rosea  isolates (%50). 

Frequent use of permanent devices, increased use of patient-care implants, and an increase in the number of 

immunocompromised patients are thought to lead to infections caused by non-primary pathogenic organisms. As 

mentioned in our work, the presence of opportunistic pathogens, especially in the presence of potential biofilms 

in the environment, further limits therapeutic methods. In order to be misjudged as coagulase-negative 

staphylococci due to phenotypic characteristics of Kocuria species, VITEK-2 systems should be studied and strain 

characteristics should be determined. 

 

Giriş 

Kocuria cinsi içerisinde yer alan, Kocuria kristinae ve Kocuria rosea türleri;  Gram-pozitif, katalaz-pozitif, 

koagulaz-negatif, hareketsiz, fakültatif anaerop tetrat ya da düzensiz kümeler oluşturan koklardır. 1995 yılına 

kadar Micrococcus cinsi içinde sınıflandırılmıştır. Daha sonra yapılan filogenetik ve kemotaksonomik analizler 

sonucun da Kocuria cinsi içeresine alınmıştır.1 Kocuria türleri doğada yaygın bulunmakla beraber insanlarda deri, 

mukoz membran ve orofarenksin normal flora elemanları arasında yer alır ve özellikle immünosüprese hastalarda 

çeşitli infeksiyonlarla ilişkili fırsatçı patojenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürlerde son dönemlerde 

Kocuria   türlerine bağlı olarak; akut kolesistit2, kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu3, infektif endokardit4,  ve   

santral venöz kateterle ilişkili infeksiyon5 olgularının arttığı bildirilmiştir. Söz konusu etkenlerin, tekrar eden ve 

immünosüprese hastalarda çeşitli infeksiyonlarla karşımıza çıkması, biyofilm oluşturma potansiyellerinin 

belirlenmesinin gerekli olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle çalışmamızda çeşitli klinik hasta örneklerinden 

(kan, idrar, balgam, trakeal aspirat, yara yeri, yabancı cisim) izole edilen K. Kristinae ve K. rosea etkenlerinin 

biyofilm oluşturma potansiyellerinin araştırılması amaçlandı. 

 
Materyal ve Metod 
 
Materyal: Çalışmada, 1 Ocak 2018 ile 1 Ağustos 2018 arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama 

ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarına gelen çeşitli klinik örneklerden izole edilen ve GP, 
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AST P641 kartları kullanılarak  VITEK-2 (Biomerieux) ile K. kristinae(n=69)  ve K. kosea (n=8) olduğu tespit 

edilen izolatlar kullanıldı.  

Metod: İzolatların mikrodilüsyon plak yöntemi kullanılarak biyofilm oluşturabilme yetenekleri belirlendi. Bunun 

için izolatlar öncelikle 1 ml TSB sıvı besiyerinde 37°C’de 24 saat tutuldu. Daha sonra 1/40 oranında % 0.25 glukoz 

içeren TSB sıvı besiyeri ile dilüe edilerek, 96 kuyucuklu U tabanlı steril polistiren plaklara 200 µl bakteri 

süspansiyonu olacak şekilde alındı ve 37°C’de 48 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında kuyucuklar içi 

boşaltıldı ve nazikçe üç kez yıkandı. Havada kurutulma işlemi yapıldıktan sonra 200 µl %1 kristal viyole eklenerek 

15 dk. boyamaya bırakıldı ve etanolaseton (80/20) ile çözdürüldü. 595 nm dalga boyunda mikroplak okuyucuda 

(Thermo Multiskan Spectro) okunarak, optik dansitesi ≥1 olan izolatların biyofilm oluşturduğu kabul edildi.7 

 
Bulgular 
İncelenen hasta örnekleri içerisinde Kocuria kristinea olduğu belirlenen 69 izolatın 19’unda (%27,53) ; 8 K. rosea 

izolatın 4’ünde (%50)  biyofilm oluşumu gözlenmiştir. 

Tablo 1. 
 
Biyofilm oluşturan K. kristinae izolatlarının izolasyon bölgesine göre dağılımı 
 

İzolasyon Yeri N % 
   
Trakeal  Aspirat 7 36,84 

Yara Kültürü 11 57,89 

İdrar Kültürü  1 5,26 

Toplam 19 100 

 
Tablo 2. 
 
Biyofilm oluşturan K.rosea izolatlarının izolasyon bölgelerine göre dağılımı 

İzolasyon Yeri      N     % 
   
Kan Kültürü 3 75 

Yara Kültürü 1 25 

Toplam 4 100 
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Tablo 3. 
Biyofilm oluşturan izolatların tüm izolatlar içindeki dağılımı 

                         K.kristinae                                        K.rosea 
İzolasyon Yeri              N      Pozitif            %             N      Pozitif % 
Trakeal  Aspirat 

  

        35            1            -   - 

Yara Yeri 
Kültürü   

          30,55                       1 100 

İdrar Kültürü 
  

         25           -            -    - 

Kan Kültürü 
 

         -           - 
 

          3    50 

Yabancı Cisim 

Kültürü  

         -           -           -         -      - 

Balgam Kültürü         3          -           -           -          -      - 
 
 
Tartışma 
 
Biyofilmler normal floranın oluşumundan, kronik enfeksiyonlara kadar çok geniş bir yelpazede enfeksiyonların 

patogenezinde rol oynamaktadırlar. Biyofilmlerin öneminin anlaşılması bu yöndeki çalışmalar hız kazanmıştır. 

Biyofilm oluşumu en az üç basamakta gerçekleşmektedir. Başlangıç aşamasında mikroorganizmanın normal doku 

ve yabancı materyal yüzeyine adezyonu, ikinci aşamada yüzeylerde hücre proliferasyonu ve ekzopolisakkarit 

madde sentezi, üçüncü ve son aşamada içerisinde beslenme ve atıkların uzaklaştırılmasını sağlayan kanalların 

bulunduğu üç boyutlu bir yapı oluşmaktadır.7Biyofilm içindeki mikroorganizmalar genel olarak planktonik 

mikroorganizmalardan farklı özellikler sergilemektedirler. Bu farklılığın en belirgin olarak gözleneni antibiyotik 

direncidir. Bakterinin biyofilm oluşturan sesil formu ile planktonik formu arasında, antibiyotik duyarlılık farkının 

olduğu gösterilmiştir. 8,9Biyofilmlerde antibiyotik direncini gelişmesinde neden olan mekanizmalar; 

Penetrasyonun Azalması: biyofilmler antimikrobiyal maddelerin penetrasyonunu engelleyen fiziksel ve kimyasal 

bir bariyer olarak görülmektedir. Antibiyotiğin düşük penetrasyonu ve gecikmiş difüzyonu, biyofilm 

enfeksiyonlarının tedavisini zorlaştırmanın yanında antibiyotiğin inhibitör konsantrasyonlarının altında bir 

konsantrasyona maruz kalan bakterilerde direnç gelişimini tetikleyebilecek bir durum olarak dikkat çekmektedir.10 

Çoğalma Hızının Azalması: Stres durumunda bakterilerin çoğalma hızları azalmaktadır. Antibiyotiklerin genel 

özelliği aktif ve çoğalan bakterilere etkili olmasıdır. Biyofilm içindeki bakterilerin büyüme hızlarının, serbest 

yaşayan bakterilerden belirgin bir şekilde düşük olduğu tespit edilmiştir. Bir çalışmada durağan fazdaki Gram-

negatif bakterilere sadece flurokinolonların aktif olabilirken, beslenmesi zayıflatılarak çoğalma hızarı düşürülen 

Staphylococcus aureus'lara hiçbir antibiyotiğin yeteri kadar etkili olamadığı gösterilmiştir.11 

Mikroçevrenin antibiyotik aktivitesine etkisi: Biyofilm oluşumu için gerekli pH, pCO2, iki değerli katyonik 

konsantrasyonun hidrasyon seviyesi mikroçevre değişkenleri, biyofilm oluşumu üzerine çok etkilidir. Biyofilm 

oluşumunu kolaylaştıran bu mikroçevre değişkenleri, özellikle aminoglikozid, tetrasiklin ve makrolidlerin 

antibakteriyel etkisini negatif yönden etkileyerek antibiyotik direncini oluşturmaktadır. 12 

Biyofilm oluşumuna kadar geçen sürede oluşan fenotipik değişimlerin de antibiyotik direncine etkisi vardır. 

Ayrıca biyofilmlerin immun sistem üzerinede etkileri vardır. Kateter gibi biyomedikal implantlar, konak tarafından 

kompleman, fibrinojen, fibronektin, glikozaminoglikan gibi matriks proteinleri veya inflamatuar cevap 

proteinlerinin indüklenmesinde önemli rol oynamaktadır. Oluşan inflamatuar yanıtın büyüklüğü, infeksiyonun 
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şiddetini de etkilemektedir. Bunun yanında, biyofilm oluşturan bakterilere karşı makrofaj fagositik aktivitesinin 

veya yapılan opsonik antikorların yetersizliği, mikroorganizmanın ortamdan temizlemesini engellemektedir.13,14 

Kalıcı cihazların sık kullanımı, hasta bakımında kullanılan implantlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış hasta 

sayısındaki artış, birincil patojen olarak kabul edilmeyen organizmaların neden olduğu infeksiyonlara yol açtığı 

düşünülmektedir. Kocuria türleri de bu kapsamda etkili olmaktadırlar.  

Sonuç olarak yaptığımız çalışma da gösterdiğimiz üzere K. kristinae ve K. rosea türleri biyofilm yapısı 

oluşturabilmektedir. Biyofilm oluşumu özellikler K. kristinae normal florada bulunduğu bölgelerin yakınlarında 

yüksek oranlarda gözlenmiştir.(Tablo 1) K. rosea ise yara yerinden izole edilen tek örnekte biyofilm 

oluşmuştur.(Tablo 2) Tüm izolatlar içinde ise trakeal aspirat, yara yeri ve kan kültüründen elde edilen izolatlar da 

biyofilm oluşumu %30’un üzerinde olmuştur.(Tablo 3) Bu yapı da etkenlere yukarıda belirttiğimiz gibi 

antibiyotiklere karşı avantaj sağlamaktadır ve terapötik yöntemleri daha da sınırlamaktadır. Antibiyotik direnci ve 

son dönemde bildirimlerde artan sıklık Kocuria önemini artırmış ve identifikasyonunu gerekli hale getirmiştir. 

Kocuria türlerinin fenotipik özellikleri nedeniyle koagülaz-negatif stafilokok olarak yanlış değerlendirilmemeleri 

için VITEK- 2 gibi sistemler ile çalışılmalı, suş özellikleri belirlenmeli ve uygun antibiyotikle tedavi 

uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kocuria kristinae, Kocuria rosea, Biyofilm, Kocuria infeksiyonları 
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61-) AMBALAJLI İÇME SUYU ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL ANALİZİ VE RİSK 

DEĞERLENDİRMESİ 
 
Aşkın BİRGÜL*, Pelin TOLUNAY*, Hatice Kübra AKDOĞAN GÜL*, Perihan Binnur KURT KARAKUŞ* 
*Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mimarsinan 

Mah. Mimarsinan Bulvarı Eflak Cad. No:177 16310 Yıldırım, BURSA 
 
Son yıllarda dünya çapında önemli bir gündem maddesi haline gelen küresel ısınmaya paralel olarak, doğal kaynak 

rezervlerinin miktarı ve yeterliliği de tartışılmaya başlanmıştır. Meydana gelen iklim değişikleri su kaynaklarını 

önemli oranda etkilemekte, hızlı nüfus artışı beraberinde su talebinde artış getirmektedir. Su, yenilenebilir bir 

kaynak olmasına rağmen, bölgesel ölçekte tükenebilir bir kaynaktır. Nüfus artışı ve ekonomik kalkınma su 

tüketimini artırmıştır.  

1997’de ambalajlı su ile tanışmış olan Türkiye pazarının günümüzde, 264 adet su markası bulunmaktadır. 

Ambalajlı su şirketlerinin 216’sı kaynak suyu, 36’sı maden suyu ve 12’si de filtrasyon işlemi yapılmış su 

üretmektedir. Ambalajlı su sektörü hacmi Türkiye’de 1,3 milyar €’ya ulaşmış ve yıllık kişi başına düşen ortalama 

ambalajlı su tüketimi 37 litre pet şişe su ve 89 litre damacana su olmak üzere 126 litredir. 

Bu çalışma kapsamında 43 farklı ambalajlı içme suyu örneği üzerinde 16 farklı ağır metalin analiz işlemi 

gerçekleştirilmiş olup elde edilen veriler ışığında risk değerlendirmesi yapılmıştır. Analizi yapılan ambalajlı içme 

suyu örneklerinde en çok tespit edilen ağır metal türleri Baryum (Ba), Kurşun (Pb) ve Stronsiyum (Sr)’dur. Tespit 

edilen en yüksek ağır metal konsantrasyon değerleri Ba, Pb ve Sr için sırasıyla 366,08, 0,80, 6,01 ppb 

seviyelerindedir. USEPA Risk Değerlendirme Rehberi(RAGS) metodolojisi kullanılarak analizi gerçekleştirilen 

ambalajlı içme suyu örneklerinde maruz kalma dozu ve kanser riski belirlemesi işlemleri yapılmıştır. Ambalajlı 

içme suyunun içilmesi yoluyla maruz kalma dozu Ba, Pb ve Sr için ayrı ayrı olarak hesaplanmış ve 0,004, 0,029 

ve 0,0012 μg/kg/gün olarak bulunmuştur. 

Kanser eğimi faktörü değerleri Entegre Risk Bilgi Sistemi'nde yalnızca Cd, Cr ve Pb için mevcut olduğundan CR 

değeri Pb metali için hesaplanmıştır. Genel olarak bir milyonda 1 (10-6)'den büyük CR değeri USEPA tarafından 

önemli kabul edilir. Sonuçlar, Pb’un ambalajlı içme sularında yetişkinler için 10-6'yı aşan kanserojen indeks 

aralıkları sergilediğini göstermektedir. Bu ambalajlı içme suyu tüketmenin Pb seviyesine göre kanserojen risk 

oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle, insan sağlığını korumak için uygun kontrol tedbirlerinin alınması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ambalajlı su, ağır metal, maruziyet, kanserojen risk 

 

HEAVY METAL ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT IN PACKAGED DRINKING WATER 
SAMPLES 
 
Aşkın BİRGÜL*, Pelin TOLUNAY*, Hatice Kübra AKDOĞAN GÜL*, Perihan Binnur KURT KARAKUŞ* 
*Bursa Technical University, Engineering and Natural Sciences Faculty, Department of Environmental 
Engineering, Mimarsinan Mah. Mimarsinan Bulvarı Eflak Cad. No:177 16310, Yıldırım, BURSA 
 
ABSTRACT 

Parallel to global warming, which has become an important agenda in the world in recent years, the quantity and 

adequacy of natural resource reserves have also begun to be discussed. Climate changes coming to the plains affect 

the water resources in a significant way, rapid population increase and increase in water demand together. 
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Although water is a renewable resource, it is a viable resource on a regional scale. Population growth and economic 

development have increased water consumption. 

Turkey who met packaged water in 1997 today, 264 water brand are available. 216 of the packaged water 

companies produce spring water, 36 of mineral water and 12 of filtered water. Packaged water volume of € 1.3 

billion in the sector in Turkey has reached or packaged and average annual per capita water consumption is 126 

liters 37 liters pet bottles and 89 liters of bottled water, including water. 

In this study, analysis of 16 different heavy metals on 43 samples of different drinking water samples were carried 

out and risk assessment was performed on the obtained data. The most commonly detected heavy metals in 

packaged drinking water samples analyzed are Barium (Ba), Lead (Pb) and Strontium (Sr). The highest detected 

heavy metal concentrations are at levels of 366,08, 0,80, 6,01 ppb for Ba, Pb and Sr, respectively. Exposure doses 

and risk of cancer were determined in packaged drinking water samples analyzed using the USEPA Risk 

Assessment Guide (RAGS) methodology. Exposure by drinking drinking water was found to be 0.004, 0.029 and 

0.0012 μg / kg / day for doses Ba, Pb and Sr, respectively. 

The CR value is calculated for Pb metal as the cancer risk factor values are available only for Cd, Cr and Pb in the 

Integrated Risk Information System. In general, a large CR value of one billionth of a decade (10-6) is considered 

significant by the USEPA. The results show that Pb exhibits carcinogenic index ranges of over 10-6 for adults in 

packaged drinking water. Consuming this packaged drinking water shows a carcinogenic risk relative to the level 

of Pb. For this reason, appropriate control measures must be taken to protect human health. 

 

Keywords: Packaged water, heavy metal, exposure, risk of carcinogen 

1. Giriş 

Türkiye su kaynakları bakımından dünyanın verimli kullanıldığında yeterli olarak nitelendirilen bir bölgesinde yer 

almasına rağmen, kentleşme sürecine hazırlıksız yakalanılması, plansız kentleşme nedeniyle alt yapı 

yetersizlikleri, suyun temininde ve temiz su kaynaklarının korunmasında çeşitli sıkıntılara yol açmıştır. Ormanların 

yok edilmesi, su havzalarının yerleşime açılması su kaynaklarının kendini yenilemesini engellemektedir. İçme ve 

kullanma suyu ihtiyacına yönelik sağlıklı çözümlerin yıllarca geliştirilememesi, alt yapı eksikliklerinin 

giderilememesi toplumu içme suyu ihtiyacını karşılamak için alternatif çözümlere yöneltmiştir (Güler ve Vaizoğlu, 

2012; SUDER,2017).  

Sadece ülkemizde değil birçok gelişmiş ülkede şişelenmiş su, su ihtiyacını gideren bir içecek olmanın ötesinde 

sağlıklı yaşamın en önemli parçalarından biri olarak algılanmaktadır. Bugün gelişmekte olan bazı ülkelerde de 

şişelenmiş su, daha hijyenik olduğu için musluk suyuna alternatif olarak görülmektedir. Nitekim Türkiye’de de 

ambalajlı su ticareti uzun yıllar hijyen sorununu sürekli olarak gündemde tutan yöntemlerle gelişmiştir (SUDER, 

2017). Göç, nüfus artışı ve bunların sonucunda yaşanan sağlıksız kentleşme, zaman zaman şehir musluk sularının 

kirli su olarak görülmesi, gelir düzeyinin yükselmesi, tüketim tercihlerinin değişmesi, “daha hijyenik ve sağlıklı” 

lezzetli ve güvenilir içme suyu talebi sonucunda ülkemizde, özellikle kentleşmiş bölgelerde ambalajlı su tüketimi 

hızla artmaktadır. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri tüketimin en yoğun olduğu kesimlerdir (SUDER, 2017; 

Ayabakan ve ark., 2007).  
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Ülkemizin doğal kaynak suyu rezervleri açısından dünyanın en zengin üçüncü ülkesi olduğu ifade edilmektedir 

(SUDER, 2017). Kayaç ve akiferler içerisinde toplanan, bir çıkış noktasından sürekli olarak kendiliğinden akan 

sular doğal kaynak suyu olarak tanımlanır (Pehlivan, 2017).  

Su sektöründeki büyüme devam etmektedir ve AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketimi 

2014 itibariyle bazı AB ülkelerine yaklaşmış, bazılarını da geçmiştir (SUDER, 2017). Hayatın temel maddesi olan 

su, kaynağından kullanım aşamasına kadar kimyasal ve fiziksel kirlenmelere çok elverişli olması nedeniyle, 

yaşamı tehdit edebilen birçok hastalığın da kaynağı olabilmektedir (Dönderici ve ark., 2010). Sağlıklı su dengeli 

mineral dağılımı olan, pestisit kalıntıları ve organik maddeler içermeyen, fiziksel ve kimyasal özellikleri belirli 

kalite parametrelerine uyan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyen su olarak kabul edilir (Bergun ve ark., 

2009). Su kirliliği fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.  

Suda meydana gelen kirliliğin büyük bir çoğunluğu kimyasal kirlenme ile meydana gelmektedir. Sanayi atıkları, 

tarımsal ilaç atıkları, petrol, deterjan atıkları su kimyasında önemli değişiklikler yapmaktadır (Sönmez ve ark., 

2008). Ayrıca doğal sular, mineral, cevher ve kayaçlarda etkileşim yoluyla ayrışmalara ve bu şekilde metallerin 

suya karışmasına sebep olabilirler. Bu nedenle bazen yer altı suları çeşitli toksik metaller içerebilir. İçme suları da 

bu kaynaklardan temin edildiğinden kimyasal bileşimleri sürekli değişir. Toksik etkiye sahip ağır metalleri içeren 

suların uzun süreli içme amaçlı olarak tüketilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir (Gündüz, 1994). 

Sözgelimi içme amacıyla kullanılan sularda As, Pb, Mn, Cd, Cu, Hg Cr gibi ağır metallerin bulunması ciltte 

incelme, böbrek hasarı, karaciğer sirozu, sinir sisteminde ileti bozuklukları, gibi sorunlara yol açabilmektedir 

(EPA, 2009). Bu nedenle suların içilebilir olup olmadığına karar verebilmek açısından çeşitli kuruluşlar metal 

yoğunluğu bakımından bazı değerleri sınır değer olarak kabul etmiştir (WHO, 2006, Sağlık Bakanlığı, 2013).  

Toplumun bir bölümünün, su ihtiyacını sağlıklı olduğuna güvenemediği için musluk suyu yerine ambalajlı 

sulardan karşıladığı bir gerçektir. Ambalajlanarak tüketime sunulan doğal kaynak suları ve içme sularının bakteri 

içermemesi kadar ağır metal bulunma durumu ve konsantrasyonu da önem arz etmektedir. Bu çalışmada şişelenmiş 

kaynak sularının ağır metal içeriği açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışma kapsamında 43 farklı ambalajlı içme suyu örneği üzerinde 16 farklı ağır metalin analiz işlemi 

gerçekleştirilmiş olup elde edilen veriler ışığında risk değerlendirmesi yapılmıştır. 

Toplanan su örneklerinin pH’ları uzun süre saklamak adına %70’lik konsantrasyona sahip HNO3 ile pH=2’ye 

ayarlanmış ve su numuneleri analiz edilene kadar kadar +4 oC de saklanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında ambalajlı içme suyu örneklerinde Kadmiyum (Cd), Cıva (Hg), Kurşun (Pb), Vanadyum 

(V), Krom (Cr), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), elementleri 

ölçülmüştür. Analizler Multi element ICP stok çözeltisi (Agilent ICP-MS Stock Tuning Solution 5188-6564), 

Internal standart (Agilent Internal standard mix for ICP-MS systems 5188-6525), Asitler (Nitrik Asit (%70 Sigma 

Aldrich), Nitrik Asit (%65 Sigma Aldrich), Hidroklorik Asit (%37 Sigma Aldrich), Sülfürik Asit (%97 Sigma 

Aldrich), Hidrojen Peroksit (%30 Sigma Aldrich), Falkon Tüp (Isolab) Ultra Saf Su Cihazı (Purelab Flex), Yüksek 

Saflıkta Argon Gazı (%99.995), Yüksek Saflıkta Helyum Gazı (%99.995) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Analizlerde kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıktadır. Su örneklerindeki ağır metal değerleri; Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS Agilent 7700 Model) cihazı ile ölçülmüştür. 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1. Ağır Metal Konsantrasyon Seviyeleri 

Bu çalışma kapsamında 43 farklı ambalajlı içme suyu örneği üzerinde 16 farklı ağır metalin analiz işlemi 

gerçekleştirilmiş olup elde edilen veriler ışığında risk değerlendirmesi yapılmıştır. Analizi yapılan ambalajlı içme 

suyu örneklerinde en çok tespit edilen ağır metal türleri Baryum (Ba), Kurşun (Pb) ve Stronsiyum (Sr)’dur. Tespit 

edilen en yüksek ağır metal konsantrasyon değerleri Ba, Pb ve Sr için sırasıyla 366,08, 0,80, 6,01 ppb 

seviyelerindedir. Şekil 1 ‘de incelenen ambalajlı içme suyu örneklerinde tespit edilen ağır metal konsantrasyon 

seviyeleri gösterilmektedir. 
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Şekil 1. İncelenen Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Tespit Edilen Ağır Metal Konsantrasyon Seviyeleri 

 

 

 

3.2. Tahmini Günlük Maruziyet Oranının Belirlenmesi 
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Sucul ekosistemler için insan sağlığı risk değerlendirme metodolojileri literatürde tanımlanmıştır (Li ve Zhang 

2010; USEPA 1989, 2005; Wu ve diğerleri 2009). USEPA Risk Değerlendirme Rehberi (RAGS) metodolojisinden 

(USEPA 1989) elde edilen risk değerlendirmesine ilişkin sayısal ifadeler şu şekilde verilir: 

                                                                                                              (2) 

Burada; Ding: ambalajlı içme suyunun içilmesi yoluyla maruz kalma dozu (μg/kg/gün); C: ambalajlı içme suyu 

içindeki tahmini metal konsantrasyonudur (μg/L); IR: Beslenme oranı (yetişkinler için 0,34 L/gün); EF maruziyet 

sıklığı (365 gün/yıl); ED maruz kalma süresi (yetişkinler için 70 yıl); BW ortalama vücut ağırlığı (yetişkinler için 

70 kg) ve AT ortalama zamanı (yetişkinler için 25.550 gün) ifade eder. 

Kanser riski (CR) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. 

                                                                                                                          (3) 

Burada; SFing: kanser eğim faktörüdür. SFing değerleri Pb için; 8.5 mg/kg/gün'dür (USEPA 1989, 2005; Yu ve 

diğerleri 2010; Vieira ve diğerleri 2011). 

USEPA Risk Değerlendirme Rehberi (RAGS) metodolojisi kullanılarak analizi gerçekleştirilen ambalajlı içme 

suyu örneklerinde maruz kalma dozu ve kanser riski belirlemesi işlemleri yapılmıştır. Ambalajlı içme suyunun 

içilmesi yoluyla maruz kalma dozu Ba, Pb ve Sr için ayrı ayrı olarak hesaplanmış ve 0,004, 0,029 ve 0,0012 

μg/kg/gün olarak bulunmuştur. 

Kanser eğimi faktörü değerleri Entegre Risk Bilgi Sistemi'nde yalnızca Cd, Cr ve Pb için mevcut olduğundan CR 

değeri Pb metali için hesaplanmıştır. Genel olarak bir milyonda 1 (10-6)'den büyük CR değeri USEPA tarafından 

önemli kabul edilir. Sonuçlar, Pb’un ambalajlı içme sularında yetişkinler için 10-6'yı aşan kanserojen indeks 

aralıkları sergilediğini göstermektedir. Bu ambalajlı içme suyu tüketmenin Pb seviyesine göre kanserojen risk 

oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle, insan sağlığını korumak için uygun kontrol tedbirlerinin alınması 

gerekmektedir. 

 

4. Sonuçlar 

 

Analizi yapılan ambalajlı içme sularının ağır metal yoğunluğu bakımından içilebilir nitelikte olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ancak Kurşun, Baryum ve Stronsiyum numunelerde en sık rastlanılan ağır metal türleri olarak göze 

çarpmaktadır. Bunun yanı sıra ambalajlı içme sularının ağır metal yönünden sürekli izlenmesi sağlanarak toplum 

sağlığının korunmasına yönelik uygun ve gerekli tedbirler alınabilir. Sağlık risk değerlendirmeleri göz önünde 

bulundurulduğunda ambalajlı içme suyu tüketmenin Pb seviyesine göre kanserojen risk oluşturduğu 

gözlenmektedir. Bu nedenle, insan ve toplum sağlığının korunması açısından uygun kontrol tedbirlerinin alınması 

gerekmektedir. 
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62-)  BİTKİ HASTALIKLARINA KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE 

ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN MİKROORGANİZMALARIN İNSAN SAĞLIĞI 

AÇISINDAN TAŞIDIĞI RİSKLER 

 

Ümit ÖZYILMAZ 

 

AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, DEPARTMENT OF PLANT 
PROTECTION, AYDIN, TURKEY 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı; bitki hastalıklarına karşı biyolojik mücadele çalışmalarında kullanılan mikroorganizmaların 

insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri ortaya koymak, konu üzerinde çalışanların dikkatini bu noktaya çekmek ve 
bundan kaçınmak için neler yapılabileceğini tartışmaktır. 

Bitki koruma bölümünün fitopatoloji bilim dalı bitkilerde hastalıklara neden olan mikroorganizmalar üzerine 

yoğunlaşmıştır. İstisnaları bulunmakla birlikte, genel anlamda, bitkilerde hastalık oluşturan etmenler memelilerde 

hastalık meydana getirmezler. Ancak, çürümüş bitki parçaları ya da; işlenmiş, işlenmemiş, depolanmış veya 

tüketime hazır hale getirilmiş bitkisel ürünler üzerinde insan ile ilişkisi bulunan ve onları ciddi düzeyde 

hastalandıran çeşitli mikroorganizmalar bulunabilmektedir. Fitopatoloji laboratuvarlarında çalışan araştırıcılar 

bitki patojenleri ile çalıştıkları için çalışma alışkanlıkları açısından tıp ya da veterinerlik alanında çalışanlara göre 

kendilerini daha güvende hissetmektedir. 

Bitki hastalıklarının bitkiden izolasyonunda ve tanılanmasına kadar yapılan çalışmalarda gerek izolasyondan 

gerekse kontaminasyon yoluyla gelip besi yerlerinde büyük kitleler halinde gelişen konu dışı çok çeşitli 

mikroorganizma grupları vardır. Bununla birlikte, bitki hastalıklarına karşı yararlı mikroorganizmaların 

kullanıldığı bir savaş yöntemi olan biyolojik mücadelede; bitki, kök, toprak, su gibi çeşitli kaynaklardan izole 

edilen çok çeşitli mikroorganizmalar üzerinde çalışılmaktadır. Petride yapılan ikili kültür çalışmalarıyla 

patojenlere etkili biyolojik savaş elemanı mikroorganizmalar (BSE) ile karşılaşmak çok olağandır. Bu 

mikroorganizmaların ne olduğu çoğunlukla tanılamaya yönelik bazı çalışmaların sonunda belli olmaktadır. Hatta, 

bu BSE’ler çalışmalar sırasında kitle şeklinde üretilerek, bitkiler üzerinde püskürtme/içirme gibi birçok yöntemle 

izole edilmemiş koşullarda değerlendirilmektedir. Literatüre bakıldığında, bazı BSE’lerin isimleri aynı zamanda 

insan hastalıkları ile de anılmaktadır. Bu mikroorganizmalar özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış insanlarda 

fırsatçı patojen olarak bilinirler ve ciddi zararlara neden olurlar. 

Her ne kadar bu BSE’ler ruhsatlama aşamasını geçip son pestisit aşamasına ulaşamasa da, çalışmaların başında 

elenmesi hem işgücü açısından hem de araştırıcıların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle 

yapılabilecek ön testler ile bu BSE’ler bitki hastalıklarına antimikrobiyal etki göstermiş olsalar bile çalışmaların 

başında elenmelidir. Ayrıca her ne kadar bitki ile ilgili mikroorganizmalarla ilgilense de fitopatoloji 

laboratuvarında yapılan rutin çalışmalarda da bu tür mikroorganizmalar ile karşılaşılabileceği akıldan 

çıkarılmamalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: biyolojik savaş, bitki koruma, fitopatoloji, insan patojeni, fırsatçı  
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THE RISKS OF MICROORGANISMS USED IN BIOLOGICAL CONTROL AGAINST PLANT 
DISEASES IN TERMS OF HUMAN HEALTH 

 

Abstract 

 

This study aims to reveal “risks of microorganisms used in biological control against plant diseases in terms of 
human health”, get to the attention of researchers working on this subject, and discuss what to do to avoid. 

Phytopathology science of plant protection departments focuses on microorganisms that cause diseases in plants. 
Although there are exceptions, in general, agents that cause plant disease do not cause disease in mammals. 
However, there may be various microorganisms that associated with human and caused serious health problems, 
on decayed plant parts; processed, unprocessed, stored or ready to consume plant products. Researchers working 
in phytopathology laboratories feel safer than medical or veterinary regarding working habits, because of work 
with plant pathogens. 

During studies carried out to isolate from plants and diagnose, there are a wide variety of irrelevant microorganism 
groups that came from both isolations and through contaminations, grow in large masses in media. Similarly, in 
biological control, which is a control method against plant diseases, a variety of microorganisms isolated from 
various sources such as plants, roots, soil, and water. It is very common to encounter with effective biological 
control agent microorganisms (BCA) against pathogens, during dual culture tests in plates. Mostly, it is revealed 
at the end of the diagnosis studies, what are these microorganisms and what kind of mechanisms they have. Most 
importantly, these BCAs are growth in mass and evaluated on plants by many methods such as spraying or 
dripping, during unisolated studies. In literature, the names of some BCAs are also referred to as human pathogens. 
These microorganisms are known as opportunistic pathogens and cause serious diseases, especially in people have 
weak immune systems. 

Although these BCAs cannot pass registering stage and reach the final pesticide, the elimination of these is critical 
both in terms of labor and health of the researchers. Therefore, these BCAs should be eliminated by pre-tests, at 
the beginning of the studies, even if they have shown an antimicrobial effect against plant disease. Besides, 
although phytopathology laboratories are interested in plant-related microorganisms, it should not be forgotten 
that harmful organisms can be encountered in routine studies. 

 

Keywords: biological control, plant protection, phytopathology, human pathogen, opportunistic 

 

  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

533 
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Giriş 

Sıtma, yüzyıllardan beri bilinen bir enfeksiyon hastalığı olup, dünya genelinde önemli bir halk sağlığı problemidir. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında 91 ülkeden 216 milyon sıtma olgusu ve buna bağlı 445.000 

ölüm bildirimiştir. Bu olguların %90’ı Afrika’dan, %7’si Güneydoğu Asya’dan %2’si ise Doğu Akdeniz 

Havzası’ndan rapor edilmiştir(WHO, 2017). 

Sıtmanın başlıca bulaş yolu vektör olan dişi anofeller aracılığı iledir. Bunun yanısıra transfüzyon, transplantasyon 

ve konjenital yollarla da sıtmanın bulaşabildiği bilinmektedir. Sıtma kliniği üşüme-titreme, yüksek ateş ve terleme 

ile giden ve periyodisitesi Plasmodium türüne göre değişen düzenli nöbetlerle seyreder(Velasco ve ark, 2017). 

İnsanlarda görülen başlıca sıtma etkenleri, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, 
Plasmodium malariae ve zoonotik kaynaklı Plasmodium knowlesi’dir(Chaudhury ve ark, 2017). Son yıllarda 

yapılan çalışmalarla Plasmodium ovale’nin Plasmodium ovale curtisi ve Plasmodium ovale wallikeri olmak 
üzereiki ayrı alt türü olduğu gösterilmiştir(Miller ve ark, 2015). Ayrıca zoonotik sıtma etkeni olan Plasmodium 
cynomalgi’ye bağlı Malezya’dan, Plasmodium simium’a bağlı ise Brezilya’dan ilk insan enfeksiyonu bildirimleri 

yapılmıştır(Ta ve ark, 2014, Brasil ve ark 2017). 

Yurdumuzda görülen başlıca tür, Plasmodium vivax olmakla beraber, uygulanan sıtma eliminasyon programıyla, 

ağırlıklı olarak yurtdışındaki endemik bölgelere seyahat kaynaklı Plasmodium falciparum olguları  

bildirilmektedir(Doni ve ark, 2016). 

                                                           Olgu Sunumu 

Tanzanya’da yaşamakta olan hasta, tatil amaçlı olarak, Köyceğiz’e gelmiştir. Gün içinde ataklar halinde gelen 39 

dereceye çıkan ve titreme , terleme, ateş  nöbetleri ile seyreden bir klinikle enfeksiyon hastalıkları servisine 

yatırılan hastada trombosit sayısının 22.000 olması nedeniyle öncelikli olarak idyopatik trombositopenik purpura 

ön tanısı konmuştur. Bu arada ateş etyolojisi araştırılırken, yapılan ince yayma ve kalın damla preperatlarda 
eritrosit içi birden fazla taşlı yüzük formlarının görülmesiyle Plasmodium falciparum tanısı konmuştur. Hastaya 

oral Artemether tedavisi başlanmıştır. Tedavinin üçüncü gününde hastanın ateşi düşmüş ve yapılan ince yayma ve 

kalın damla preperatlarda sıtma formlarına rastlanmamıştır. Yapılan klinik takipten sonra hasta  yatıştan sonraki 

10. günde taburcu edilmiştir. 

                                                              

  Tartışma 

Tropikal ülkelere yapılan seyahatler, içinde sıtmanın da olduğu pekçok ateşli enfeksiyon hastalığı için risk 

oluşturmaktadır. Sahra altı ülkelere seyahatlerden dönüşlerde en fazla saptanan ateşli enfeksiyon etkeni 

Plasmodium falciparum’dur(Fink D ve ark, 2018).   

Plasmodium falciparum enfeksiyonu sırasında intravasküler hemolize bağlı olarak, anemi, hemoglobinüri, akut 

respiratuar distress sendromu, böbrek yetmezliği,  ensefalopati ve bazen de koma ile seyreden serebral malaria 

gelişebilir. Plasmodium falciparum’un  eritrositlere invazyonundan sonra açığa çıkan membran proteazları 

aracılığı ile venül ve kapiller endoteline  adezyonu arttıran eritrosit membran adezyon proteini salınabilir. Bu 

protein aracılığı ile veya membran değişikliği yaşayan eritrositlerin koagülasyon kaskadını aktive etmesi ile 

trombozlar ve buna bağlı klinikler de nadiren görülebilir(Rana ve ark, 2015). Literatürde Plasmodium falciparum’a 

bağlı miktrotrombotik komplikasyonlar ile ilgili pekçok yayın mevcutken(Özkan ve ark, 2010), son yıllarda daha 

büyük damarların tutulmasına bağlı tromboemboli  olguları da bildirilmektedir(Musoke ve ark, 2014). 
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Türkiye’de son yıllarda yeni sıtma olgusu görülmemekte olup,  görülen sıtma olguları, ya yurtdışı kaynaklı ya da 

nüks olgulardır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne  bağlı 

"Seyahat Sağlığı Merkezleri"nde  yurtdışına  giden vatandaşlara  gittikleri bölgede karşılaşabilecekleri sağlık 

riskleri ile ilgili tavsiyelerde bulunulmakta, gerekli aşılar yapılmakta ve sıtma proflaksi ilaçları verilmektedir. Bu 

merkezlerde 2015 yılında 15.699 kişiye sıtma profilaksi ilaçları verilmiştir(Doni ve ark, 2016; Okay ve ark, 2017).  

Seyahat için sıtma endemik bölgelere giden şahısların, gerek gittikleri bölgede sivrisinek maruziyetini engelleyen 

önlemleri almaları, gerekse proflaktik kemoterapi almaları, ölümcül olabilen sıtma enfeksiyonun bulaşının 

önlenmesinde zorunludur. 
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Abstract 

Nitrate is a naturally occurring form of nitrogen. It exists in the air, soil, water, and plants. It is also used as a food 

additive in foodstuffs such as cured meats and some cheese types. Ever since the nitrate was considered as a toxic 

contaminant of food and water with potentially harmful effects such as methemoglobinemia and cancer. More 

recently, it is reported that dietary nitrate has beneficial effects for the human body. In this review, it is discussed 

the dietary sources of nitrate and their affecting factors, and metabolism of nitrate in the human body, as well as 

its benefits on human health. 

 

Key words: Nitrate, nitrite, nitric oxide, health 

 

Her Yönüyle Nitrat 

Nitrat, doğal olarak meydana gelen azot formudur. Hava, toprak, su ve bitkilerde bulunur. Aynı zamanda kür 

edilmiş et ürünleri ve peynir gibi gıdalarda gıda katkı maddesi olarak da kullanılır. Eskiden beri, 

methamoglobinemia ve kanser gibi potansiyel zararlı etkilere sahip, gıda ve su için toksik kirletici olarak kabul 

edilmiştir. Son zamanlarda, nitratın insan vücudu için potansiyel faydaları olduğu bildirilmektedir. Bu derlemede, 

nitrat kaynakları ve akümülasyonu üzerine etki eden faktörler, insan vücudunda metabolizması yanı sıra sağlık 

üzerine yararlı etkileri tartışılmaktadır. 

 

Anahtar sözcükler: Nitrat, nitrit, nitrik oksit, sağlık 

 

Introduction 

 The biological cycle of nitrogen contains nitric oxide (NO) and anions like nitrate and nitrite. The 

obtaining of these chemical elements can naturally start with the fixation of atmospheric nitrogen thanks to 

symbiotic microorganisms existing in some plants roots and lightning in atmospheric events, or it can be 

industrially occurred by specific process of conversion even more by fossil fuel combustion. (Gilchrist &Benjamin, 

2017). After that fixation, in plants and in animals, a number of conversions undergo to produce in vivo the 

bioactive NO and their intermediates; nitrate, and nitrite.  

 Consumption of high nitrite and nitrate containing foods and beverages have been associated with some 

harmful effects like methemoglobinemia, common in infant, and the possible production of N-nitrosamines 

responsible for the carcinogenic activity (Ding et al., 2018). In human body, the conversion of nitrate to nitrite is 

linked to the generation of nitrosamines, where under gastric acidic conditions the nitrite interact with secondary 

amino compounds to form the carcinogenic nitrosamine, which is implicated in the induction of certain cancer 

such as liver, kidney, pancreas, colon, and bladder cancers (Chamandoost et al., 2016). However, the presence of 

L-ascorbic acid, polyphenols, and other antioxidants in foods, could be potent inhibitors for nitrosamines 

generation (Ding et al., 2018). While it is suggested that converted nitrite are 10 times toxic than nitrate, the rate 
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of conversion is known to be higher in babies and patients with gastrointestinal illnesses due to the lower acidity 

of the stomach (Chamandoost et al., 2016). 

 Nitrate is relatively non-toxic, in contrast, its digestion and the metabolic reaction products such as nitrite, 

nitric oxide are implicated in the oxidation of oxyhemoglobin (containing Fe +2 -heme) to form nitrate and 

methemoglobin (containing Fe+3-heme) (Bloch et al., 2011; Kmecl & Žnidarčič, 2015). Consequently, 

methemoglobin becomes unable to transport oxygen, however, in adults, methemoglobin reductase enzyme 

reconverts it again to oxyhemoglobin, which is not the case of babies and other group of people who are lacking 

of this enzyme leading to cyanosis or what is called “blue baby syndrome” (Kmecl & Žnidarčič, 2015; 

Chamandoost et al., 2016). 

For more than four decades, nitrate and nitrite ingestion has been caused a debate at many levels about their 

implication on human health. This situation has led the scientific researches to investigate further to understand 

the mechanisms and the main interaction of nitrite and nitrate within the human body and their safety (Bryan et 

al., 2012).  Recently, interesting researches and studies are obtained, which inorganic and organic nitrite/nitrate 

have shown many potential properties that have favorable effects on human health. The nitrite and nitrate could 

promote health and prevent from some serious diseases (Gee & Ahluwalia,2016; Ashworth & Bescos, 2017). The 

resulting NO is believed to reduce the heart failure, cardiovascular diseases and to improve vascular function 

(Münzel & Daiber, 2018). Also, it may be a promising management means for diabetes and obesity (Ghasemi & 

Jeddi, 2017). Since it has the ability to enhance life quality, it is also suggested that the daily intake of nitrate is 

needed to be increased (Mcdonagh et al., 2018). 

 Daily acceptable intake (ADI) for both nitrate and nitrite, have been determined, in which that of nitrate 

was set at 3.7 mg/kg of body weight [222 mg/day for a 60 kg adult], and that of nitrite was at 0.07 mg/kg [4.2 

mg/day for a 60 kg adult] (Garcia & Teixeira, 2017).  

 We aimed in this review to highlight the main metabolic pathways for the different nitrate and nitrites 

sources in the human body and to show the essential dietary sources and the major affecting factors that determine 

the nitrate/nitrite concentration’s variation. And also, we mentioned some important and recent experimental and 

clinical studies, even, their intriguing obtained results in which in general exhibit beneficial effects on human 

health. 

 

Nitric oxide and metabolic pathways 

 Organic and inorganic nitrates, in spite of having some similar therapeutics effects by means of their 

conversion into NO, the structure of compounds and their pharmacodynamic properties are different each other’s 

(Clements et al., 2014). Organic nitrates are complex synthesized compounds used medicinally as vasodilators 

(Omar et al., 2012). Nitroglycerine and isosorbide mononitrate are well known organic nitrates, which are 

administrated under various forms (Clements et al., 2014). They are readily absorbed via buccal, rectal, 

transdermal routes and also inhalation (Omar et al., 2012). However, inorganic nitrates anions are obtained by 

dietary sources and endogenously by the oxidation of NO (Bryan & Ivy, 2015). The main difference between 

organic nitrate/nitrite and inorganic nitrate/nitrite is that chronic therapy by organic nitrates results in the 

development of nitrate tolerance and endothelial dysfunction (Münzel & Daiber, 2017). 
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 Unlike inorganic nitrates/nitrites, organic nitrates/nitrites undergo the first-pass metabolism with different 

oral bioavailability. They are rapidly distributed in the systemic circulation and subsequently in the body with a 

quick onset of action [1-3 min]. Again, they are subjected a rapid metabolic reaction by several enzymes (Omar et 

al., 2012). In contrast, they are bioactived by some common enzymes such as xanthine oxidase, mitochondrial 

aldehyde dehydrogenase and P450 enzymes likewise with the inorganic group responsible for nitrate bioactivation 

(Münzel & Daiber, 2017). Also, the metabolism of organic nitrate/nitrite is very quick, leading to a rapid offset 

[15-30 min] (Omar et al., 2012).  

 

L-arginine nitric oxide synthase (NOS) pathway 

 The classical known synthesis pathway of NO is carried out by NOS which require L-arginine and 

molecular oxygen. Many synthetase isoforms are involved in the endogenous reaction of NO production. In fact, 

each isoform like neuronal NOS, endothelial NOS, and inducible NOS, is characterized by the site of synthesis 

and dependence of cofactors such as nicotin amide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), flavin 

mononucleotide (FMN), flavin adenine dinucleotide (FAD) and the others (Machha & Schechter, 2012). Whereby, 

the action generated NO is dependent on its site and its concentration (Bondonno et al., 2016). As endothelial NOS 

is the dominant enzyme, which is affected by age and under some physiological conditions, the NO production 

declines to become one of the causes of endothelial dysfunction and the etiology of cardiovascular-related 

symptoms (Jiang et al., 2012).  

 

Nitrate-nitrite-NO pathway 

 The end-products of L-arginine NOS pathway and the diet are the main sources of nitrate and nitrite in 

the body (Bondonno et al., 2016).  Recently, an alternative pathway for the nitrate-nitrite-NO pathway, which is 

different from the classical one, was discovered, and also responsible for the production of the bioactive NO (Jiang 

et al.,2012). After consuming a nitrate-containing meal, the dietary nitrate absorbed at upper gastrointestinal tract, 

are mixed with that resulted from the oxidation of endogenous NO, thereby, the plasma nitrate levels increase and 

remain at a half-life of 5 to 6 h (Bryan & Petrosino, 2017).  

 High extent of nitrate is lost in urine, and approximately 25% of nitrate is concentrated in salivary glands, 

where in levels could reach 20-folds higher than plasma (Bedale et al., 2016). Again, while this salivary nitrate is 

secreted in saliva, the existing commensal bacteria on the dorsal surface of the tongue will reduce it to nitrite 

(EFSA, 2008). Nitrite is considered as a by-product produced by these microorganisms since they use nitrate as a 

terminal electron acceptor (Bondonno et al., 2016). Indeed, as it is demonstrated by Woessner et al. (2016) and in 

literature, those oral bacteria, which play a potential role in this pathway, could be affected by the several 

mouthwash solutions (EFSA, 2008).  

 When nitrite reaches the acidic environment of the stomach, it's protonated to nitrous acid to form further 

the NO. The reduction from nitrite can be enhanced by reducing agents like polyphenols and L-ascorbic acid 

(Bedale et al., 2016).  On the other hand, the remaining of nitrite and nitrate are absorbed into systemic circulation 

(Qu et al., 2016). Also, nitrate can be reduced to NO in blood and other tissues by enzymatic and non-enzymatic 

routes (Jiang et al., 2012). Therefore, it is viewed that nitrate-nitrite-NO pathway needs to be considered as storage 
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pools for NO, specifically, when the NO generation by NOS enzymes are not sufficient such as during hypoxia 

conditions and uncoupling of NOS (Bryan & Petrosino, 2017). 

 

 

 

 

Nitrate sources 

Recent years, throughout researches and new findings regarding nitrate on human health, some biological 

effects have been attributed to nitrate, nitrite and NO. For this reason, it became more evident to mention the three 

molecules when the subject is only one of them. 

 Nitrate and nitrite can be obtained from dietary sources (exogenous) or by series of endogenous reactions 

like oxidation of NO. Or, an opposite reaction can occur by reduction reaction, when nitrate and nitrite will be 

substrates for the production of NO. These reactions take place in some organs and tissues depending on several 

factors; lifestyle, food type, commensal bacteria, physical activity and other factors which could influence those 

conversions (Hord et al., 2009). 

 Dietary sources of nitrate and nitrite are various. While 80% of nitrates are provided by vegetables, water 

and some foodstuffs show less providing extent in the diet (Hord et al., 2009). Nitrate as a food additive is used in 

cured meats, cheese products, fish products and some beverages (Santamaria, 2006). 

 In food processing and especially in curing meats, nitrate salts (potassium and sodium nitrates) are 

frequent additives. The reduction of nitrate to nitrite is known to contribute to the flavor and color of cured meats 

and to inhibit lipid oxidation. They also play a role against certain pathogens growth and spores such as Clostridium 

botulinum (Bedale et al., 2016; Ashworth & Bescos, 2017). 

 Drinking water naturally contain low levels of nitrate, generally less than 10 mg/L, but due to the overuse 

of nitrogen fertilizers in agriculture have changed the rule and many contaminations have been seen in water 

sources likewise wells, rivers and lakes. Thereafter, many countries legislations have strictly limited the levels of 

nitrate in drinking waters (Ashworth &Bescos, 2017; Milkowski, 2017). 

 Last decades, nitrosamine and its carcinogenicity caught the attention of scientific researchers. which led 

many studies to analyze the content of nitrate and nitrite in foodstuff, vegetables and fruits. Most of the analysis 

have determined the existence of factors that govern the variation in the level of nitrate and nitrite. Table 1 listed 

the amount of nitrate and nitrite of some vegetables. 

Table 1. The nitrate and nitrite amount of some vegetables in literature  

 Nitrate, mg/kg Nitrite, mg/kg References 
Beets 1680-3590 2.1-29.8 Sindelar & Milkowski, 2012 
Broccoli 395; 29-1140 0.07; 0.01-9.5 Hord et al., 2009; Sindelar & Milkowski, 2012 
Cabbage 41-939; 37-1831 0.9-30; 0.01-0.4 Correia et al., 2010; Sindelar & Milkowski, 

2012 
Carrot 100 - Ashworth et al., 2015 
Celery 20-4269; 1390 0.02-0.5 Sindelar & Milkowski, 2012; Ashworth et al., 

2015 
Chard 2360 - Ashworth et al., 2015 
Cucumber 130 - Ashworth et al., 2015 
Kale 41-1319 1.2-4.4 Correia et al., 2010 
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Lettuce 1156; 1870 2.6 Correia et al., 2010; Ashworth et al., 2015 
Parsley 9-2441 1.3-13.4 Correia et al., 2010 
Pear 60.56-178.43 - Heidari & Ziarati, 2015 
Rhubarb 55-6500 - Jackson et al., 2017 
Spinach 7410;797-1427; 65-

8000; 1890  
0.3; 0-137.2; 5.2-
13.8 

Hord et al., 2009; Correia et al., 2010; Sindelar 
& Milkowski, 2012; Ashworth et al., 2015 

Tomato 392 0.3 Hord et al., 2009  
Turnip 23.4-654; 10-4800 1.1-1.4 Correia et al., 2010; Jackson et al., 2017 
Turnip sprouts 54-1447 1.1-57.0 Correia et al., 2010 

 

 Siciliano et al. (1975) had a work in the purpose to obtain information about nitrate and nitrite contents of 

fresh, frozen and processed vegetables purchased at retail in US markets. As result, the content of nitrate and nitrite 

for canned vegetables were in general lower than that of the frozen vegetables. Generally, nitrite levels in processed 

vegetables were lower than 1 ppm except for turnip 4.4 ppm, and spinach 6.1 ppm. After the obtained data, it is 

said that no need for concern about the content of nitrite for the fresh and the processed vegetables. But unsuitable 

conditions and prolonged storage could lead to conversion of nitrate to nitrite. 

 Ding et al. (2018) have found that pickled fruits and vegetables have lower nitrate contents average 

compared to that of corresponding raw materials in literature. As long as the brining process has a potential to 

dilute nitrate and therefore reduce it for about 30 to 70%. The pickled products after being acidified, brined and 

pasteurized, thus the reduction of nitrate content for vegetables would have to be expected. Generally, the 

processing of vegetables like peeling, washing, and cooking or another type of thermal treatment have shown an 

action to reduce the amount of nitrate. In addition, storage conditions (time, temperature) can help change the 

amounts of nitrate and nitrite in vegetables (EFSA, 2008). 

 After revealing the concentration of nitrate for fresh vegetables based on the consumed edible portion, 

Santamaria et al. (1999) reported that leafy vegetables (spinach, rocket, celery, parsley) have higher levels of 

nitrate and their contents in organs can be listed in decreasing order as follows: Petiole >leaf >root >stem 

>inflorescence >tuber >bulb.  

 When it comes to harvesting date effects, this factor might be one of the important factors to determine 

the content of nitrate or nitrite in vegetables. As it is demonstrated by the significant effect of harvest date presented 

by some leafy vegetables (spinach, cabbage) grown in open fields (Amr et al., 2001). Also, spinach has the higher 

content of nitrate in autumn and winter than it’s in spring (Santamaria et al., 1999). Leafy vegetables harvested in 

the early morning, are known to have a high concentration of nitrate, compared to that harvested at midday. For 

this reason, recommendations are given to farmers to follow a harvest during midday to reduce the nitrate 

accumulation which is relatively affected by light (Umar et al., 2007).  Another factor to consider in harvesting, 

even the blade/petiole ratio in spinach define the content of nitrate (Santamaria et al., 1999). 

 To investigate the effect of cultivar and harvest date on nitrate and nitrite, under open field and greenhouse 

conditions, Amr et al. (2001) carried a study on a group of vegetables. For both growing field types, they indicated 

that the cultivar of vegetables did not have a significant effect. But not the case for squash and tomatoes, grown in 

greenhouse, they had a significant effect on the level of nitrate. Whereas, Umar et al. (2007) reported that spinach 

plant presented a genotypic variation to accumulate nitrate and in the activity of nitrate reductase. 
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 In general, as vegetables are the main source of nitrate, the concentration of the latter is influenced by 

agricultural and environmental factors such as soil moisture, type of soil, fertilizers, light intensity (day), 

temperature, variety, vegetation period, harvesting time and crop protection strategies. Above all of that, levels of 

nitrate in food can be influenced by processing and the conditions of storage (Correia et al., 2010; Ekart et al., 

2013). 

 

Beneficial health effects 

 During the last years, many experimental and clinical studies have been done on nitrate, nitrite and NO 

and their effects on human and animal’s health. Most of them, and generally after trials by the ingestion of 

inorganic nitrate or nitrate-rich food (e.g. spinach, beetroot...) under many forms (meal, juice...) during short-term, 

lasted from some days to several weeks. Their results were interesting and showed many beneficial actions which 

could be attributed to HNDs (high nitrate diet).  

 For 30 healthy volunteers, Pannala et al. (2002) carried out a study to examine the pharmacokinetics 

(saliva, plasma, urine) of dietary nitrate, and to determine the formation of protein-bound 3-nitrotyrosine and 

platelet function for 30 healthy volunteers. They found out that HND does not cause a significant acute change in 

platelet function or in plasma concentrations of 3-nitrotyrosine, which is implicated in many inflammatory 

conditions, neurodegenerative diseases, and cancer. Hence, and regarding this finding, dietary nitrate does not 

show carcinogenic activity and could be not harmful for human health. Furthermore, after HNDs and reductive 

polyphenols (such as epicatechin and quercetin), NO exerts gastroprotective effects by boosting blood flow and 

mucus production in the gastric mucosa, could have the potential to amplify the vascular-protective benefits of 

low-dose aspirin, while diminishing its pro-ulcerative risk (McCarty, 2013).  

 Throughout the reviewed studies investigating the effect of nitrate/nitrite administration on various 

aspects of T2DM (type 2 diabetes mellitus) by their conversion to NO, Bahadoran et al. (2015) reported that those 

administration could have an ability to enhance the insulin signaling pathway, glucose uptake and attenuate insulin 

resistance and diabetes complications. As well as, a favorable effect on lipid and lipoprotein metabolism and 

reducing the accumulation of adipose fat and hence, a decrease in weight gain. Further, the increasing production 

of NO, the reducing of oxidative stress by nitrate and nitrite, the increase of adipose tissue browning, and the 

increase of insulin secretion from the pancreas; all of these effects are potentially promising for the management 

of obesity and T2DM (Ghasemi &Jeddi, 2017). 

 Recent studies of nitrate supplementation, particularly in the form of vegetables and their juices, exhibited 

a potential to reduce the O2 cost of submaximal exercise, increase muscle contractility and improve exercise 

tolerance. Moreover, numerous investigations assume that HNDs may improve aspects of cognitive performance 

both at rest and during exercise (Clements et al., 2014; Mcdonagh et al., 2018). When in a study over normotensive 

older participants during 3days, the effects of control and high nitrate diets examined. It is observed that an HND 

at breakfast elevated plasma nitrate and nitrite levels throughout the day which may have practical utility for the 

timing of physical activity and a high-nitrate supplement for older adults with vascular dysfunction (Miller et al., 

2012).  
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 HNDs and its possible implications on cardiovascular system health have been carried out in previous 

studies and HNDs generally had numerous effects on this system like BP (blood pressure), for both SBP (systolic 

blood pressures) and DBP (diastolic blood pressures), and platelet function.  

Sobko et al. (2010), during 10 day, examined the effect of Japan traditional diet (JTD), which is originally an 

HND, on blood pressure of 25 healthy volunteers (men and women). They found out that nitrate naturally provided 

by the JTD was 18.8 mg/kg/bw/day, exceeding the ADI by five times (ADI, 3.7 mg/kg/bw). For both plasma and 

salivary levels of nitrate and nitrite, JTD demonstrated high concentration compared with control diets. Also, DBP 

was lower 4.5 mm Hg compared with non-JTD. In addition, Liu et al. (2013), assessed the acute effects of nitrate, 

which was in HND (220 mg of nitrate derived from spinach), on the BP and arterial stiffness in 26 healthy 

participants (men and women) compared with control diet with low nitrate content. The spinach consuming group 

resulted in; 7-fold and 8-fold increase in nitrite and nitrate, respectively, in salivary concentrations from pre-meal 

to 120 min post meal, also resulted in higher large artery elasticity index, and lower pulse pressure and SBP. Even, 

Miller et al. (2012) reported significant reductions in SBP and DBP measures between the pre-breakfast and the 

post meal assessments for all treatments by beetroot juice. 

 Another, after studying the effects of a 6 weeks daily intake of HND (beetroot juice) compared with 

placebo intake (nitrate-depleted beetroot juice) on vascular and platelet function in untreated 

hypercholesterolemics. It is found that, dietary nitrate resulted in an absolute increase in the flow-mediated 

dilatation and small improvement in the aortic pulse wave velocity. Even more, a small but significant reduction 

(7.6%) in platelet-monocyte aggregates compared with an increase of 10.1% in the placebo group (Velmurugan et 

al., 2016). Previously, Siervo et al. (2013), have systematically assessed the effects of inorganic nitrate and beetroot 

supplementation on BP for sixteen trials conducted between 2006 and 2012. They reached that this kind of short-

term supplementation exert a significant decline in SBP. It is suggested that fruits and vegetables provide a 

substrate for reduction of nitrate to nitrite and NO, which leads to vasodilatation and a decrease in BP.Other studies 

have shown the production of NO has the ability to inhibit endothelial inflammatory cell recruitment, platelet 

aggregation, protect heart from ischemia (Jiang et al., 2012; Aggarwal et al., 2017). Likewise, Machha and 

Schechter (2012), mentioned that inorganic nitrate may play a major role in the cardiovascular health benefits, 

presumably through enhancing NO bioavailability in the vasculature. 

 The composition of the salivary microbiome was altered after the nitrate treatment but not after the 

placebo treatment (Velmurugan et al., 2016). A previous study (Milkowski et al., 2010), revealed that nitrite in 

saliva had significant antimicrobial benefits when it was swallowed and converted to nitrous acid and other 

nitrogen oxides in the intestinal tract. And, the bactericidal effects of gastric fluids are significantly enhanced by 

the presence of ingested nitrite. This has been demonstrated for known foodborne pathogens such as Escherichia 

coli 0157:H7 and Salmonella.  

 Collectively, and regarding the recent studies and the obtained results, nitrate-rich dietary or different 

supplementation of nitrate, particularly that of some vegetables (such as spinach, beetroot), they generally had 

beneficial effects in lowering the blood pressure, reduction in platelet aggregation, obesity, and T2DM, in 

bactericidal effect and anticarcinogenic activity. Hence, it is suggested that this safe, well-tolerated, low-cost 

supplementation could be a potential cardio-protective element for prevention and treatment of cardiovascular 
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diseases and decrease the risk of death by cardiovascular-related causes, even increase the longevity index 

(Clements et al., 2014; Velmurugan et al., 2016; Mcdonagh et al., 2018). 

 

Conclusion 

 Throughout this review, we can see that the consumption of dietary nitrate by healthy individuals, 

especially that of vegetables that contain high content should not be avoidable sources since they have positive 

effects to promote health and reduce the risks of occurrence of some diseases. Nitrate could be a potential fighter 

against cardiovascular diseases which are globally considered among the first causes of death, therefore it could 

be an opportunity to increase well-being and longevity. However, children and people who have gastrointestinal 

problems, they need to keep away from those nitrate-rich foodstuffs due to their undesirable consequences that 

could be manifested after their consumptions. 
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65-)  EGE MUTFAĞINDA KULLANILAN YABANİ OTLAR 

Düriye GÖNEN KAYA1, Nermin IŞIK2, 
 
1Selçuk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2Selçuk Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
  

    Bu çalışmada, Ege Bölgesinde yoğun olarak tüketilen yabani otların özellikleri ve tüketim şekillerinin yazılı 

kaynaklardan kapsamlı bir şekilde derlenerek tanıtılması amaçlanmıştır. 

       Dünyanın üç büyük mutfağı arasında yer alan Türk mutfağı vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek 

zeytinyağlı yemek grubunu da içermektedir.  

Dünya mutfakları arasında ilk ve tek denebilecek düzeyde zenginliğe sahip olan zeytinyağlı yemek grubu sağlık 

acısından değerlendirildiğinde de son derece önemlidir. Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yapılan 

çeşitli salatalar, sebze ve ot yemekleri, bazı hamur isleri, pasta ve börekler zeytinyağı kullanımıyla 

lezzetlendirilmektedir. 

      Yapılan bu araştırmada çok fazla çeşitte yenebilen yabani ot bulunduğu, çiğ ya da pişmiş olarak çeşitli 

şekillerde tüketildiği ortaya çıkmıştır.Yabani otların yağlama olarak tüketilenler, kavrularak tüketilenler, börek ve 

hamur işlerine katılan otlar, yoğurtlama olarak tüketilenler, baharat olarak tüketilenler, içecek olarak tüketilenler, 

çiğ olarak tüketilenler, etli yemeği yapılanlar, köftesi yapılanlar, dolması yapılanlar, boranisi yapılanlar, yumurtalı 

yapılanlar, çorbalarda kullanılanlar, salatası yapılanlar, pilav içinde tüketilenler, tatlılara katılanlar, turşulara 

katılanlar olmak üzere detaylı olarak sınıflara ayrılmıştır. 

Çalışmanın bir sonraki çalışmalara ışık tutması, Ege Bölgesinde ve diğer bölgelerdeki ot ve sebze ve mantar 

yemekleri kültürünün ortaya çıkması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: yenebilen yabani ot, Ege Bölgesi  

ABSTRACT 

       The edible weeds are  generally used in the Aegean region as food. İn this study, that weeds and mushrooms  

consumptions collected from written sources is aimed at introducing a comprehensive manner in the region. 

      Turkısh cusine, is the one of the best three cuisine of the world with  olive oil cooking group has the source of 

vegetarian cuisine. Turkish cuisine  has many richness all over the world cuisines. Because of the Türkish cuisine 

has with olive oil cooking group and this is very important for the health. Especially in the Mediterranean and 

Aegean regions of Turkey, various salads, vegetables and herbs dishes, some pastries, cakes and pies are used 

olive oil. 

    At this research found that many edible weeds, raw or cooked in various forms are consumed.The edible wild 

herbs are divided into classe for yağlama, roasted, participating in pies and pastries, yoğurtlama, consumed as 

spice,consumed as beverage, consumed raw, cooked with  meat, consumed as hash browns, made stuffed, 
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consumed as borani, cooked with egg, participating in to soups, use for salad,consumed in the rice, participating  

in to desserts and participating  in to  pickles. 

This study be  light to the next studies  , the emergence of grass and vegetable dishes, mushroom for the culture of 

the Aegean Region and other regions are recommended. 

Key Words: edible wild herb, Aegean Region 

Giriş 

       İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için yemek yerler. Bu amaçla 

ilk cağlarda çeşitli hayvanları avlamak ve bitkileri toplamak zorunda kalan insanlar zaman içinde hayvanları 

evcilleştirerek kendileri yetiştirmeye başlamış, toprağı işlemek suretiyle de bitkisel ürünleri kullanmaya 

başlamışlardır. Bu şekilde elde ettikleri ürünleri saklamayı ve pişirmeyi öğrenmişlerdir (Sürücüoğlu vd. 1998: 42–

53). 

       Toplumların yemek alışkanlıkları, içinde bulundukları kültürel, coğrafi, ekolojik,  ekonomik yapıya ve tarihsel 

sürece göre şekillenmektedir. Türk mutfağındaki çeşit zenginliği birçok etkene bağlıdır. Türkiye’nin coğrafi 

konumu, tarihi süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim, Selçuklu ve Osmanlı gibi 

imparatorlukların saraylarında gelişen yeni tatlar, mutfak kültürümüzün yeni yapısını kazanmasında rol 

oynamıştır. Et ve fermente süt ürünlerinden oluşan beslenme çeşidi Orta Asya’dan, gelişen tarım sistemine bağlı 

olarak tahıla dayalı beslenme kültürü Mezopotamya’dan, meyve ve sebze türleri ile çeşitlenen beslenme sistemi 

ise Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelerek Türk mutfak kültürünün temelini oluşturmuştur ( Maviş, 2003: 58 ) 

     Kuzey yarım kürede, Akdeniz iklimi bitkisel ve hayvansal vejetasyonun bulunduğu büyük yarım adalar olan 

İspanya, İtalya, Yunanistan Akdeniz iklimine dikey dar şerit halinde inen ülkelerdir. Oysa ki Anadolu yarım adası 

Akdeniz iklimine enli, büyük ve yatay olarak giren büyük bir yarım adadır. Bu büyük Anadolu yarım adasında 

subtropikal Akdeniz ikliminin zengin flora familya ve türleri vardır. Türkiye yarım adasının bu zenginliği uluslar 

arası ölçülere göre, rekabet kabul etmez bir üstünlük ve zenginliğe sahiptir(Oğuz, 1968). 

     Ülkemiz zengin bir flora ve kültür mirasına sahip olmasına rağmen Anadolu’da yabani bitkilerin halk 

arasındaki tedavi, gıda ve diğer amaçlarla kullanılışını konu alan bilimsel nitelikte çalışma sayısı son derece azdır 

(Baytop 1999; Sezik ve ark., 1991.s.191-196, 2001:95-115; Yeşilada ve ark., 1998: 132) . 

     Türkiye’de bölgeler arasında değişik çeşitte yemek türlerini bulmak mümkündür. Her bölgenin kendine özgü 

pişirme teknikleri ve beslenme kültürü bulunmaktadır (Maviş, 2003: 58). 

     Dünyanın üç büyük mutfağı arasında yer alan Türk mutfağı vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek 

zeytinyağlı yemek grubunu içermektedir. Dünya mutfakları arasında ilk ve tek denebilecek düzeyde zenginliğe 

sahip olan zeytinyağlı yemek grubu sağlık acısından değerlendirildiğinde de son derece önemlidir. Ülkemizde 

özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yapılan çeşitli salatalar, sebze ve ot yemekleri, bazı hamur isleri, pasta ve 

börekler zeytinyağı kullanımıyla lezzetlendirilmektedir. 
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Bununla birlikte Akdeniz ve Batı Anadolu bölgeleri dışındaki kesimlerde zeytinyağı tüketimi yok denecek kadar 

azdır (Durlu-Özkaya, 2009: 252–263) .   

Ege Bölgesi Türkiye’de yabani otların en çok tüketildiği bölgelerden biridir. Bu çalışmada, Ege Bölgesinde yoğun 

olarak tüketilen yabani otların özellikleri kullanım ve tüketim şekli yazılı kaynaklardan kapsamlı bir şekilde 

derlenerek tanıtılması amaçlanmıştır. 

Gelişme 

Yenebilen Yabani Otların Beslenme Ve Sağlık Yönünden Önemi 

       Son yıllarda yapılan çalışmalarda, insanların yaşamlarını sağlıklı devam ettirebilmeleri için yeterli ve dengeli 

beslenme alışkanlığının önemi vurgulanmaktadır. Yöresel mutfaklar, özgün yapıları, lezzet ve çeşitliliklerinin yanı 

sıra sağlıklı beslenme yönüyle de değerlendirilmektedir. Bu açıdan Türk mutfak kültürünün de içinde yer aldığı 

Akdeniz beslenme sistemi sağlıklı beslenme yönünden önem göstermektedir. Tahıldan sonra ikinci sırada yer alan 

zeytin ve zeytinyağının Akdeniz’deki tarihi çok eski dönemlere dayanmaktadır (Durlu-Özkaya, 2008: 26–27). 

Bütün taze sebze ve meyveler ve yenebilen otlar genellikle kanser riskini azaltıcı besinler grubunda yer almaktadır 

(Ohigashi vd.1996; Baysal ve Criss 2004). Şifalı bitkiler, özellikle antioksidan moleküller içeriği açısından 

zenginliği nedeniyle, birçok çalışmanın odak noktası olmuştur. Son yıllarda şu üç temel nedenden dolayı doğal 

antioksidanların araştırılmasına gösterilen ilgi artmıştır;  

1. Sayısız klinik ve epidemiyolojik çalışma, bu bitkilerin tüketilmesi ile beraber, kanser ve kardiyovasküler 

düzensizlikler ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların gelişme riskinin azaldığını göstermiştir,  

2. Yiyecek ve meşrubatlardaki sentetik antioksidanların devamlı tüketiminin potansiyel zararlı etkileri olabileceği 

düşünülmüştür,  

3. Halk, doğal ve diyette alınan antioksidanların sentetik olanlardan daha güvenli olduğunu  kavramıştır 

(Dastmalchi vd.,2008: 391–400). 

Antioksidanlar radyasyon, toksik maddeler, stres ve hava kirliliği gibi bir çok etkenlerden dolayı oluşan serbest 

radikalleri yok edici etki göstererek bunların neden olduğu hücre ölümleri, mutasyonu dolayısıyla kanser, kalp 

rahatsızlıkları gibi birçok hastalıkları engellerler. Aynı zamanda gıdaların bozulmasını engelleyerek raf ömrünü 

arttırmada kullanılırlar. Sentetik antioksidanların kanserojen ve toksik özelliklerinin olduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle gıdalarda sağlık açısından güvenli olan doğal antioksidanların kullanımı son zamanlarda önem 

kazanmıştır. Baharat ve bazı yabani otların yüksek kapasiteli antioksidanlar içermesinden dolayı kullanımları 

yaygınlaşmaktadır(Koşar vd.,2002: 29-31). Yenebilir bitkiler sebzelere alternatif olmalarının yanı sıra sağlık 

açısından da önemli gıdalardır. Yenebilir yabani bitkiler α- linolenik asit ve linoleik asit gibi esansiyel yağlarca 

zengin olup kültür bitkilerinden daha yüksek miktarda α-linolenik asit ve antioksidan vitaminler içermektedir 

(Alarcόn vd. ,2006: 1239–1242). Bu bitkiler, A ve C vitaminlerince zengindir. Ayrıca önemli miktarda kalsiyum, 

fosfor ve demir gibi mineralleri de içermektedirler (Aktan ve  Bilgir, 1978: 167-182). 

Anadolu'da Yenebilen Otlar  
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        Köy ekonomilerinde ikinci derecede önemi olan besin maddesi sebze ve otsu bitkilerin yetiştirilmesidir. 

Köylü bunların yetiştirilmesi için pek çaba gösteremez. Çünkü devamlı bakım, su, gübre ve emek ister. Köylü 

çoğu zaman bu konuya vakit bulamaz kışın genellikle boş olabilen köylü yazın faaliyetlerini daha çok ana zirai 

faaliyetlerde yoğunlaştırır. Bu nedenle köylünün sebze tedariki ve tüketimi güçleşir. Ancak ilkbahar kısmen yaz 

ve sonbaharda yetişen yabanıl otsu bitkilerden geniş surette, ücret ödemeden ve kolaylıkla yararlanabilmektedir. 

Bu ekonomik koşullar nedeni ile özellikle kapalı ekonomilerde, köy ekonomisinde, kendi kendine yetişen yabansal 

otsu besin bitkilerinin büyük önemi olduğu iddia edilebilir ( Arısoy, 1971: 51). 

     Yurdumuzda beslenme amacıyla bitki toplamacılığının önemli bir geçmişi vardır. Halk ihtiyacını, civar dağ ve 

ormanlardan kendisi toplayarak karşılar. Bu gelenek kırsal kesimlerde hala sürmektedir. Birçok yabani bitkinin 

toprak üstü kısmı veya kökleri sebze olarak kullanılmaktadır. Bunlar çiğ veya pişmiş olarak yenildiği gibi 

kurutularak, salamura halinde 

veya turşu şeklinde de tüketilmektedir. Ülkemizde, Ege ve Karadeniz bölgelerindeki zengin bitki örtüsüne paralel 

olarak “ot kültürü” nün de varlığı bilinmekteyse de bu kültürün çok iyi araştırıldığı söylenemez (Yıldırımlı, 2004: 

175–193; Baytop, 1994). 

 Bununla beraber bazı bölgelerde (bilhassa Batı ve Güney Anadolu), sebze olarak kullanılan bitkiler, mevsimi 

geldiğinde, semt pazarlarına getirilerek satışa sunulmaktadır (Bulut, 2005). 

 Ege Bölgesinde Tüketilen Yabani Otların Özellikleri 

     Halıcı (1981)’nın ‘‘Ege Bölgesi Yemekleri’’ adlı eserinde; 80 kaynak kişiyle yaptığı araştırma sonuçlarına göre 

Ege Bölgesi mutfağında sebze, bitkilerden yapılan yiyeceklerin önem taşıdığı saptanmıştır. İzmir’den güneye inen 

bölge sebze ve ot yemeklerinin en fazla tüketildiği yerdir.  

Güncan (1997)’ın bildirdiğine göre, Anadolu’da yabancı otların bir kısmından gıda, diğer bir kısmından ise 

baharat, boyar madde veya ilaç olarak yararlanılmaktadır. Hızlı nüfus artışı ile beraber ortaya çıkan beslenme 

sorunları karşısında, sebze olarak tüketilen yabani otların da, yukarıdaki bilgilerin ışığı altında önemi artmıştır. Bu 

bitkiler, eskiye oranla pazarlarda, manavlarda ve marketlerde daha fazla satılmaya başlanmıştır. Halkın, sebze 

çeşitlerinin azaldığı ve turfanda olduğu aylarda, sebze ihtiyaçlarını mevcut yabani otlardan temin etmesi nedeniyle 

pazarlarda, manavlarda ve marketlerde yabani otların satışında da artış olmaya başlamıştır. 

     Geçmişte olduğu gibi bugünde tıbbi ve aromatik bitkiler ilaç, gıda, kozmetik, meşrubat ve diğer sanayi 

dallarında kullanılmaktadır. Ülkemizde yayılış alanları oldukça geniş olmalarının yanı sıra bu bitkilerin kültüre 

alınmaları her geçen gün artarak devam etmektedir (Özgür, 2009). 

    Ege Bölgesi Türkiye’de yabani otların en çok tüketildiği bölge olduğu için, bölgede tüketilen yabani otların 

toplu olarak kayıt altına alınması ve tanıtılması amacıyla bu araştırma yapılmaya karar verilmiştir. 

Yenebilen Yabani Otlar 

Acı günek (Hindiba, radika) : Cichorium(Compositae) türlerine verilen genel ad.20–100 cm kazık köklü, rozet 

yapraklı, mavi çiçekli, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Rozet yaprakları çiğ olarak salata halinde veya pişirilerek sebze 
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olarak yenir. İlkbaharda İstanbul’un semt pazarlarında satılmaktadır. Eş anl. Acıgıcı, Acıgıcı kulağı, Acıgünek, 

Acıkıcı, Acıkulak, Acımak, Acıma, Ak günek, Ak güneyik, Ak hindiba, Çakçak (DoğuAnadolu), Çatlangaç, 

Çatlankoz, Çatlanguç vb.(Baytop, 2007:134). 

Acı Turp (Yabani Hardal) :Latince Adı: Sinapis arvensis L. 

Bitki tek yıllık, 30–60 cm boylanabilmektedir. Sapın alt kısımları genellikle sert tüylü, nadiren de tüysüzdür. Sap 

bol dallıdır. Üst yapraklar parçasız ve sapsız, alt yapraklar parçalı ve uca doğru gidildikçe yaprak parçaları büyür 

en büyüğü en uçta olup, boyu yaklaşık 20 cm’dir. Çiçekler kükürt sarısı renkte, çanak yapraklar sarkıktır. Meyve 

boğumlu olup boğum araları yabani turp (Raphanus raphanitrum)’ tan  

daha kısadır, 25–40 x 2,5–3 mm büyüklüğündedir. Meyve olgunlaştıkça ki bu aşağıdaki meyvelerde daha önce 

başlar, tohumlar meyve kabuğu nedeniyle sıçrayarak etrafa saçılırlar. Tohumlar yuvarlağımsı, parlak siyah, 

kahverenginde, 1–1,3 mm büyüklüğündedir (Uygur ve ark. , 1986: 169) . 

Akbaldır ( Tükrük otu): Ornithogalum narbonense L.(Lilicaeae) 80cm kadar bir boya erişebilen, çok yıllık, 

soğanlı, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Eş anl. Akbaldır, Akpandur, Köpek soğanı (Alanya-Antalya), Kurt 

soğanı, Tükrük otu (Baytop, 2007: 25). 

Arapsaçı (Rezene) : Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare (Umbelliferae) Akdeniz kökenli iki veya çok 

yıllık otsu bir bitkidir. 1–2 metre boyunda, silindrik gövdeli, iplik şeklinde, çok parçalı yapraklıdır. Çiçekleri küçük 

ve sarı renktedir. Sabit yağ ve uçucu yağ içermektedir. Bu bitki içermiş olduğu uçucu yağla gaz söktürücü, midevi 

ve göz kuvvetlendirici etkisi olduğu kadar, sindirimi kolaylaştırıcı, yatıştırıcı, kalp çarpıntısını giderici, süt veren 

annelerde süt arttırıcı ve çocuklarda karın ağrısını giderici etkilere sahiptir. Bitkinin taze sap ve yaprakları balık 

yemeklerinde, ayrıca sebze olarak tüketilmektedir 

Meyvesi ise bazı bölgelerde anason yerine rakı üretiminde kullanılmaktadır (Edinçliler, 2000; Guil-Guerrero ve 

ark., 1999: 209-222). Yaprakları Batı Anadolu pazarlarında (İzmir, Antalya) satılmakta ve yemeklere koku ve tat 

vermek için kullanılmaktadır. Eş anl. Cumhur, Çumra (Karamanlı, Burdur), Raziyane, Rezdane, Rezdene, Sincibil, 

Sincilip (Adana) (Baytop,2007: 230). 

Çoban değneği (Kuş ekmeği, madımak, keçi memesi): Polygonum aviculare L. Tek yıllık, otsu, beyaz veya 

pembe çiçekli bir bitkidir. Özellikle Kuzey Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak bulunmaktadır. Tanen ve flavon 

türevlerini etken madde olarak içermektedir. Tanen nedeniyle bitki kabız ve kan dindirici özelliklere sahiptir. 

İçerdiği flavon türevleri nedeniyle boya maddesi olarak da kullanılmaktadır. Toprak üstü aksamlarından 

kavrularak yemeği yapılmaktadır (Baytop, 1984). 

Eş anl.Çobandeğneği, Eşek madımağı, Kadımalak, Keçimemesi, Köy otu (Mersin), Kurt pençesi, Madımağın 

oynaşı  (Baytop,2007: 199) . 

Dedem sakalı (DedeSakalı, TekeSakalı) : Scorzonera veya Tragopogon(Copmositae)türlerine verilen genel ad. 

Bir veya çok yıllık, mor veya sarı çiçekli ve otsu bitkiler. Türkiye’de 20 kadar türü yetişmektedir. Genç kökleri 
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çiğ olarak yenir. Eş anl. Dede kuleti, Dedem sakalı, Dede sakalı, Didem sakalı, Geçi sakalı, Keçi sakalı, Kekilcan, 

Tekesakalı, Tekilcan, Tekilcen, Tekke sakalı, Tek sakal (Baytop, 2007: 264). 

Deniz Börülcesi (ÇorakOtu) :Salicornia europaea L.(Chenopodiaceae) 40cm kadar yükseklikte, çok yıllık otsu 

bir bitkidir. Deniz kenarlarında ve tuzlu topraklarda yetişir. Eş anl. Geren otu, Karakoruğu, Kurşun otu (Baytop, 

2007: 88). 

Diken Otu (Gıcır Dikeni, Isırancık, Silcan, Meryem Göbeği) : Latince Adı: Smilax (Liliaceae) türlerine verilen 

genel ad. Kışın yapraklarını döken, dikenli, tırmanıcı ve çalı görünüşünde bitkiler. Genç sürgünleri sebze olarak 

kullanılır. Eş anl. Çıtırgı, Diken otu, Dikenözü, Dikenucu, Gıcır dikeni, Kara silcan, Kırçan, Mamula(Rize), 

Mamuli (Rize), Mehrocan, Melevcan, Melevcen, Meleviçen, Melocan, Melövcan, Merevcen, Merevücen, 

Merülcen, Mevlücen, Özdikeni (Trabzon), Sıraca (Gözne Mersin), Sircan, Yaban saparnası, Zılcan, Zıncan, 

Zırmılak, Zincan, Zincer (Baytop,2007: 243) . 

Diş Otu (Taraklık, Fişkildek) : Ammi visnaga(L.)Lam. (Umbelliferae) 20-100 cm yükseklikte, bir veya iki yıllık, 

beyaz çiçekli  otsu bir bitkidir. Eş anl. Diş hilali, hırhır (Amasya), Hıltan, Hilalotu, Kılır, Koşni (Muğla), Köşni, 

Kürdan otu, Mısır anasonu (Baytop, 2007: 92). 

Ebegümeci (Ebemgümeci) : Malva türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, otsu ve mor çiçekli bir bitkidir. 

Yaprakları tüylü ve uzun saplıdır. Yaprak lopları sivridir. Müsilaj (%15-20), glikoz ve pektin içermektedir. İçerdiği 

müsilaj nedeniyle koruyucu ve yumuşatıcı etkiye sahiptir. Solunum ve sindirim sistemi tahrişleri ve 

iltihaplanmalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır. Cilt üzerindeki çıban ve yaraların ağrılarını dindirici etkiye 

sahiptir. Ayrıca boğaz ağrıları, diş ve ağız iltihaplanmalarına karşı gargara şeklinde uygulanmaktadır. Ege 

Bölgesi’nde çay ve sebze olarak tüketilmektedir (Baytop, 1984). 

Devetabanı, Ebe gömeci, Ebegümeç, Ebe kömeci, ebem gümeci, Ebomeç, Ebumeci, Eli Gümeç, Emen kömeci, 

Evem kömeci, Gaba, Gaba gömeç, Gomeç, Gömeç, Hamaylık, İlmik, Kazan karası, Kömeç, Paçık, Pencer, 

Saracak, Tebük, Tolik (Baytop, 2007: 97). 

Eşek Helvası (Helvacık) : Onopordum tauricum Wild.(Compositae). 60-100cm yükseklikte, iki yıllık, dikenli, 

otsu bir bitkidir. Eş anl. At dikeni (Daday-Kastamonu), Eşek Helvası, Eşek kömürdeği, Eşek közlemesi, Eşek 

Dikeni vb. (Baytop, 2007: 102) .  

Gelincik :Bir yıllık Papaver türlerine verilen genel ad. Anadolu da oldukça yaygındır. Bitki 25–30 cm boyunda, 

tek yıllık ve otsudur. Yapraklar parçalı, çiçekler kırmızı renklidir. Petallerin dip kısmı siyah lekeli ya da lekesizdir. 

Meyveleri sarı, esmer renkli, ve böbrek şeklindedir. Petallerinde zamk, şeker, müsilaj ve çok az miktarda alkaloit 

vardır.  

Kurutulmuş yaprakları bal ile karıştırılarak tüketilmektedir. Çiçeklerinden şurup, likör ve gargara yapılmaktadır 

(Çolakoğlu ve Tömek, 1975: 1-24 ; Asımgil, 1996:121). Eş anl. Alvala, Arıgülü, Aşotu (Gaziantep) Börek otu, 

Çaplançanak, Düğmeli Ot, Gagaç, Gelincik Mancarı, Gelineli (Düziçi-Adana), Gelin gülü, Gelin kadın, Gelin otu, 

Gündüz gülü, Hüddüdü (Dörtyol), İbiççe, İbibitçe, İbificce, Kahma, KahmacıkKakma, Kangılız, Kapçık, Kapçık 

otu vb. P.lacerum Popov L.türü -Kara gelincik  (Baytop, 2007: 113). 
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Hardal : Sinapis arvensis L.(Cruciferae). 20–60 cm yükseklikte, bir yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Eş anl. 

Acırga (Gemerek-Sivas), Eşek Turpu (Küre-Kastamonu), Manamıh, Manamuh, Mananık (Ilıca, Pasinler-

Erzurum) Mananik, Tüppek (Çıldır-Kars), Yabani hardal (Baytop, 2007: 129) 

  

Isırgan otu: Urtica diocia L.  Bir veya çok yıllık, otsu bir bitkidir. Boyu bazen 1 m' yi geçer, yaprakları koyu yeşil 

renkli, saplı, dişli kenarlı ve yakıcı tüylüdür. Çiçekleri ise küçük yeşil renklidir. Uç yaprakların koltuklarından 

püskül gibi toplu olarak çıkar ve demet halinde sarkarlar. Isırgan otu, Mayıs-Eylül ayına kadar çiçek 

açabilmektedir. Meyvesi kuru ve tek tohumludur. Harabeliklerde ve duvar kenarlarında bol miktarda 

bulunmaktadır. İki türü vardır. Her iki türün de yaprakları 2–4 cm uzunlukta, oval ya da kalp biçimindedir. Taze 

olan ısırgan otu deri ile temas ettiğinde deride yanma ve kızartı yapar (Özcan, 2009) . 

Isırgan otunun antiinflamatuvar, antiviral, antioksidan ve immun sistem stimulatörü olarak davrandığı ve bu 

etkilerini de yapısında bulunan çok sayıda flavanol glikozidler vasıtasıyla gerçekleştirdiği belirtilmektedir ( Tello 

vd. , 2008:179 – 183). Türkiye’de 5 Urtica türü bulunmakta ve bunların genç dalları bir ayrım yapılmadan sebze 

olarak kullanılmaktadır. Eşanl. Ağdalak, Cımcar, Cıncar, Cızlagan, Cızgan, Cızlağan, Cincar, Çincar (Şavşat-

Artvin), Dakırdalak, Dala diken, Dalagan, Dalayan diken, Dalgan, Dalıgan, Erinç, Gezgez, Geznik (Doğu 

Anadolu), Gıcıkdan otu, Gidişgen, Gidişken otu, Isırgı, Dancak otu, Sırgan, Sırgan Otu, Yığınç (Baytop, 2007: 

139) . 

İğnelik : Erodium ve Geranium (Geraniaceae) türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık otsu bitkiler. 

Meyvenin uzun gagalı olması ile tanınır. Eş anl. Çoban iğnesi, Dakka otu, Dönbaba, İğnelik otu, İnelik otu, İnnelik, 

Leylek ayağı, Leylek burnu, Leylek gagası, Saat otu, Turna gagası, Yelkovan otu (Baytop,2007: 141) . 

Kayır Turpu (Bayır Turpu) : Brassicaceae  Turp, Brassicaceae (Cruciferae) familyasının üyesi olup, bilimsel 

adı Raphanus sativus L.’dir. Turplarda tüketilen kök kısmı farklı şekil, renk ve iriliktedir. Turp genotiplerinden 

küçük ve kırmızı köklere sahip olanlara fındık; beyaz olanlarına kestane; siyah olanlarına ise bayır turpu adı 

verilmektedir (Vural vd. 2000: 440) . 

Kazayağı: Falcaria vulgaris Bernh (Umbelliferae): 25-100cm yükseklikte, iki veya çok yıllık, beyaz çiçekli otsu 

bir bitkidir. Genç sürgünleri Doğu Anadolu bölgesinde (Erzurum) ıspanak gibi pişirilerek veya turşu yapılarak 

yenir. Ege bölgesinde bu türe Yer Kazayağı, Sium sisarum L. Türüne ise Su kazayağı adı verilmektedir (Baytop, 

2007: 165) . 

Kenker (Gengel) : Cundelia tournefortii L.(Compositae) Tüysüz, iki yıllık, dikey büyüyen bir bitkidir. Alt 

yapraklar dalgalı ve parçalı, uçları dikenli ve beyaz damarlıdır. Üst yapraklar daha küçük ve dikenlidir. Çiçekler; 

pembe veya bordo rengindedir, akenler 7 mm uzunluğundadır. Mart-Mayıs ayları arasında çiçeklenir. Çorak 

arazilerde bulunurlar (Viney, 1994: 697) . 

Kerdeme (Su Teresi) : Lepidium Sativum L.(Cruciferae). 20–50 cm yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir 

yıllık ve otsu bir bitkidir. Eş anl. Bahçeteresi, Gedim, Gedime, Gerdeme, Gerdime, Gördüme Kerdime (Baytop, 

2007: 171) . 
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Kerkez (Sarı Papatya, babaç) : Matricaria chamomilla L.(Compositae) 10–45 cm yükseklikte, bir yıllık, otsu ve 

çiçekli bir bitkidir. Eş anl. Adi papatya, Ak baba, Ak babaca, Ak bubaç, Ak bubeşce,  Babuçca, Babunç, Bebisce, 

Bobaçce, Boğaz çiçeği, Bubaçca, Bubeççe, Bubeşçe, Kelkız çiçeği, Mayıs papatyası, Tıbbi papatya (Baytop, 2007: 

222) . 

Kırkyaprak (Bağa, Sinir otu) : Plantago(Plantaginacea) türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık otsu 

bitkilerdir. Bazı türler gövde yapar. Bazı türlerde ise gövde bulunmaz. Eş anl. Beş damar otu, Boğa yaprağı, Damar 

otu, Damar yaprağı, Kırksinir otu, Pağa yaprağı, Siğil otu, Sinirli ot, Sinir otu, Yedi damar otu, yılan dili, Yılan 

otu (Baytop, 2007: 40) . 

Kişniş: Coriandrum sativum L. Ülkemizde kişniş, aşotu, kuzbere gibi isimlerle bilinen ve Umbelliferae 

familyasına ait bir baharat bitkisidir. (Baytop, 2007: 179) . 

Körmen (Yabani Pırasa) : Eremurus spectabilis Bieb.(Liliaceae). 100–150 cm yükseklikte, sarımsı çiçekli ve 

otsu bir bitkidir. Eş anl. Çireş, Dağ pırasası, Gülük (Erzurum), Kiriş (Divriği-Sivas), Sarı çiriş, Sarı zambak, 

Yabani pırasa (Baytop, 2007: 73) . 

Kuş Dili (Serçe Dili) : Caryophyllacee Geniş alanlara yayılma özelliği olan, yaprakları tüysüz, açık yeşil, oval ve 

sivri uçlu ve tüylü gövdeye sahip bir türdür. Çiçekleri göze çarpan bir özellikte; şemsiye şeklinde (umbrel) olup 

çiçek sapları farklı uzunluklarda olabilir. Taç yaprakları beyaz ve derinleştikçe yuvarlaklaşan bir özelliktedir. 

Meyve; kapsül 6 kapakçığa açılmaktadır. Çiçeklenme periyodu aralık-temmuz ayları arasıdır. Taç yaprak ve çanak 

yaprak sayısı birbirine çok yakın olan bu türün tüylü olan tek kısmı dalları üzerinde çizgi şeklinde uzanan bir 

kısımdır. Bu tür daha çok bahçeler, boş araziler ve dere kenarlarında bulunur. Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olan bu 

tür Avrupa'da da bulunmaktadır (Viney, 1994) . 

Kuş otu: Stellaria media(L.) Vill (Caryophyllaceae) Bir yıllık, otsu ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Eş anl. Cam otu, 

Kuşmak, Kuşulak, Serçe dili, Serçe otu, Tavuk otu (Baytop, 2007: 191) . 

Labada :Rumex Alt cinsine bağlı bazı Rumex (Polygonaceae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık otsu bitkiler 

olup yapraklar ok veya mızrak biçiminde değildir. (Bk.Kuzukulağı) Eş anl. Avelik, Develik, Düvelik, Ebelik, 

Efelek, Efelekotu, Evelek, Evelik, Everek, Geğeş, Ilıbada, Ilıbada, İlabada, İlibada, İlibade, Klibade (Baytop, 

2007: 195) . 

Pazı (Yabani Pancar) : Chenopodiaceae Beta türleri (Chenopodiaceae) ne verilen genel ad.100 cm kadar 

yükseklikte, çok yıllık ve otsu bitkiler (Baytop, 2007: 277) . 

  

Sarı Diken Otu (Altın Dikeni) : Scolymus hispanicus L. (Compositae) 70-80cm yükseklikte, tüylü, dikenli, sarı 

çiçekli ve otsu bir bitkidir. Eş anl. Akçakızı (Bigadiç, Balıkesir), Çetmi dikeni (Balıkesir), Kızılgöz dikeni, Sarı 

diken (Baytop, 2007: 30) . 
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Sarı ot (Kaymakçık) : Opapanax hispidus (Friv) Gris.  (Umbelliferae) 1-3 m yükseklikte çok yıllık, sarı çiçekli 

ve otsu bir bitkidir. Eş anl. Kaymacık (Tire), Kaymaklık (Kemalpaşa-İzmir), Sarı ot (Fethiye, Marmaris, Milas) 

(Baytop, 2007:164 ) . 

Sarmaşık: Tamus communis L. subsp. Cretica (L.) Kit Tan (Dioscoreaceae). Çok yıllık, tırmanıcı, kalın köklü, 

sarımsı yeşil ve küçük çiçekli ve otsu bir bitkidir. Taze sürgünleri Batı Anadolu (Fethiye,   İzmir) pazarlarında 

satılır. Taze halde salata olarak yenir, kavurması yapılır veya börek harcına katılır. Eş Anl. Acı tilkişen, dövülmüş 

avrat otu, Gavur tilkişeni, Kara asma (Baytop, 2007: 238) . 

Sirken (sirgen) : Chenopodium türlerine verilen genel ad. Bitki 10–15 cm yükseklikte, tek yıllık ve otsudur. 

Askaridol bakımından zengindir ve kurt düşürücüdür. İçeriğinden dolayı kan temizleyici, bağırsak yumuşatıcı 

etkiye sahiptir. Ayrıca kabızlığa iyi gelmekte ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır. Bununla beraber 

egzama ve göz iltihabına karşı da kullanılmaktadır. Toprak üstü kısımları ıspanak gibi pişirilip sebze olarak 

tüketilmektedir. Ispanağa göre daha az asittir. Haşlama ve kavurması da yapılmaktadır (Baytop, 1996; Baytop, 

1997: 245; Bilgir, 1982: 11-26.; Çolakoğlu ve Bilgir, 1977: 19-37) .  

Şevketi Bostan : Cnicus benedictus L.(Compositae). 35 cm kadar yükselebilen, bir yıllık, tüylü sarı çiçekli ve 

otsu bir bitkidir. Eş anl. Akkız, Bostan otu, Mübarek dikeni, Şevket otu (Baytop, 2007: 258)                 

Tarhana Otu : Hippomarathrum cristatum (DC.) Boiss. (Umbelliferae). 60–100 cm yükseklikte, parçalı 

yapraklı, sarı çiçekli ve çok yıllık bir bitkidir. Çorba ve yemeklere koku vermek için kullanılır. Eş anl. Tarhın, 

Tarın, Tarkın (Baytop, 2007: 259 ). 

Turp Otu : Raphanus raphanistrum L.(Cruciferae) 15-20cm yükseklikte, beyaz, pembe veya sarı çiçekli, bir 

yıllık ve otsu bir bitkidir. Bazı yörelerde Hardal otuna da aynı ad verilmektedir. Ege bölgesinde Sinapis alba 

L.türüne de Turp otu adı verilmekte ve aynı maksatlar için kullanılmaktadır (Baytop, 2007: 270). 

Yabani hindiba (hindiba) : Cichorium türlerine verilen genel ad. Bitki 20–100 cm uzunluğunda, çok yıllık otsu 

bir bitkidir. Kazık köklü, yapraklar rozet halinde ve tüylüdür. Çiçekler açık mavi, nadiren beyaz renklidir. Uçucu 

yağ, acı maddeler ve glikozitler içermektedir. Başta C vitamini olmak üzere vitamin bakımından da zengindir. 

İdrar söktürücü, müshil, terletici, iştah açıcı, kuvvet verici ve safra söktürücü etkileri vardır. Ayrıca romatizmal 

hastalıklarında tedavi edici özelliğe sahiptir. Rozet yaprakları hem çiğ olarak salata halinde hem de pişirilerek 

sebze şeklinde tüketilmektedir (Baytop, 1984; Edinçliler, 2000). Eş anlamlısı Acıgıcı, Acıgıcı kulağı, Acı günek, 

Acıkıcı, Acıkulak, Acımak, Acıma, Akgünek, Akgüneyik, Akhindiba, Çakçak (Doğu Anadolu), Çatlanguç, Çıtlık 

(Kırşehir), Güşeyik, Gügeyik, Güneyik, Günek, Güneylik, Güneyik, Günervik, Hindibağ, Hindibahar (Balıkesir), 

Akganak, Akkanak (Kırobası-Silifke)Yabani hindiba Anadolu’da en yaygın türdür (Baytop, 2007: 134). 

Yabani kuşkonmaz (Çıtır, Tilkişen, Tilkimen, Kedirgen): Asparagus acutifolius L. Bitki, 2 m kadar boya 

erişebilen, odunsu, dalları dikenli ve sürekli yeşil kalan çok yıllıktır. Meyveleri nohut büyüklüğünde ve siyah 

renklidir. Rizom ve kökleri asparagin ve vitaminler bakımından zengindir, diüretik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

kökleri idrar söktürücü ve kabız giderici etkiye sahiptir. Bu bitkinin genç sürgünleri Batı Anadolu şehirlerinin 

(Fethiye, İzmir, Milas) pazarlarında demetler halinde satılmakta ve sebze olarak tüketilmektedir. Bkn. Kuşkonmaz. 
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Ayrıca çay olarak da kullanılmaktadır Eş an. Acı ot (Manisa, Muğla) Dikenli acı ot, Kırgın otu (Akseki-Antalya), 

Yabani kuşkonmaz (Baytop, 1984; Baytop, 1996). 

Ege Bölgesinde Tüketilen Yabani Otların Değerlendirilme Şekilleri 

Aşağıdaki tabloda Ege Bölgesinde tüketilen yabani otların değerlendirilme şekilleri verilmiştir. Yabani ot ve 

mantarlar; yağlama olarak tüketilenler, kavrularak tüketilenler, börek ve hamur işlerine katılan otlar, yoğurtlama 

olarak tüketilenler, baharat olarak tüketilenler, içecek olarak tüketilenler, çiğ olarak tüketilenler, etli yemeği 

yapılanlar, köftesi yapılanlar, dolması yapılanlar, boranisi yapılanlar, yumurtalı yapılanlar, çorbalarda 

kullanılanlar, salatası yapılanlar, pilav içinde tüketilenler, tatlılara katılanlar, turşulara katılanlar olmak üzere 

detaylı olarak sınıflara ayrılmıştır. 

 

 

 

 

 

Yağlama Olarak Tüketilenler 

 

Yağlama: 

Kaynayan suya ot atılır, sararır sararmaz çıkarılır. 

Zeytinyağı, limonsuyu, dövülmüş sarımsak 

çırpılarak otun üzerine dökülür. 

 

 

 

Sarı Ot, Acı Turp, Turp Otu, Deniz Börülcesi, Akbaldır, Sirken, Hardal, 

Kayır Turpu, Acı Günek, Yabani Hindiba, Pazı vb. 

Kavrularak Tüketilenler 

 

Kavurma: Zeytinyağında soğan hafifçe 

kavrulduktan sonra ot eklenerek pişirilir. 

Ebe Gümeci, Arap Saçı, Kaz Ayağı, Isırgan Otu, Deve Dikeni, Kuzu 

Kulağı, Sarmaşık, İğnelik, Sarı Ot, Tilkimen (Kuşkonmaz), Kişniş, 

Turp Otu, Semiz Otu, Pazı, Acı Turp, Kayır Turpu, Pazı, Körmen, 

Diken Otu, Labada,vb. 

Börek Ve Hamur İşlerine Katılan Otlar 

   

Isırgan Otu, Kaz ayağı, Pazı, Körmen, Diken Otu, Diş Otu, Kuş Dili, 

Kuş Otu, Eşek Helvası, Labada, Sarı Ot (Kaymakçık), Kerkez (Sarı 

Papatya), İğnelik, Deve Dikeni, Çoban Değneği, Sarı Diken Otu, Kırk 

Yaprak , ,Körmen, Çakal Otu, Gelincik, Kişniş, Kazayağı, Keçi Memesi, 

Sirken, Diken Otu (Gıcır Dikeni) vb. 

Yoğurtlama Olarak Tüketilenler 

 

Yoğurtlama: Ot temizlendikten sonra kaynayan 
suya atılır. Ot hafifçe sarardıktan sonra çıkarılır. 

Otun üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Yoğurdun 

üzerine kızdırılmış zeytinyağı gezdirilir. 

 

 

 

 

Deniz Börülcesi, Kerkez(Sarı Papatya), Akbaldır, Pazı, Semiz Otu, Ebe 

Gümeci vb. 
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Baharat Olarak Tüketilenler Nane, Kekik, Itır (İldirşah), Yarpuz, Tarhana Otu, Kişniş, Mercanköşk, 

Arapsaçı, Fesleğen vb. 

 

İçecek Olarak Tüketilenler 

 
Kahve: Mercanköşk 

Çay: Ada Çayı, Havlıcan 

Hoşaf: İldirşah(Itır) 

Şifa amacıyla: Meyan Kökü, Kekik, Ada çayı, 

Mercan köşk 

 

 

 

 

 

 

Meyan Kökü, Nane, Kekik, Ada Çayı, Havlıcan Kökü, Mercanköşk vb. 

Çiğ Olarak Tüketilenler Roka, Kuzu Kulağı, Kerdeme, Dedem sakalı, Keçi Memesi, Yer Elması,  

Kenker, Kazayağı vb. 

Köftesi Yapılanlar 

(Mücver olarak değerlendirilenler) 

Körmen, Isırgan, Pazı, Kazayağı, Kişniş, Diş Otu (Taraklık) vb. 

Etli Yemeği Yapılanlar Şevket-i Bostan, Arapsaçı, Kenger, Semiz Otu, Ebe Gümeci, Labada vb. 

Dolması Yapılanlar 

(Sarmalar) 

Labada, Kabak Çiçeği, Pazı,  Ebe gömeci vb. 

Boranisi Yapılanlar 

(Pirinçli olarak pişirilenler) 

Pazı, Semiz Otu, Körmen, Kenger, Ebe Gümeci, Gelincik 

Yumurtalı Yapılanlar 

 

Zeytinyağında soğan hafifçe kavrulduktan sonra ot 

eklenir. Ot sarardıktan sonra ise üzerine yumurta 

kırılır. 

Arapsaçı, Acı Turp, Kayır Turpu, Turp Otu, Tilkimen (Kuşkonmaz), 

Sarmaşık, Sarı Ot, Körmen, Semiz Otu, Isırgan Otu, Gelincik, Labada 
vb. 

 

Çorbalarda Kullanılanlar 

 

Tarhana Otu ve Arapsaçı çorbaya aroma vermek 

amacıyla kullanılır. 

Kuzu Kulağı, Semiz Otu, Tarhana Otu, Arapsaçı vb. 

Salatası Yapılanlar Isırgan Otu, Gelincik, Kuzu Kulağı, Semiz Otu, Ebe Gümeci  vb. 

Pilav İçinde Tüketilenler Ebe gümeci, Isırgan Otu, Semiz Otu vb. 

Tatlılara Katılanlar 

 

Tatlılara aroma vermek amacıyla kullanılırlar. 

İldirşah (Itır), Fesleğen vb. 

Turşulara Katılanlar Yer Elması 
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Sonuç 

      Ege Bölgesi Türkiye’de yabani otların en çok tüketildiği bölgelerden biridir. Bu çalışmada, Ege Bölgesinde 

yoğun olarak tüketilen yabani otların özellikleri ve kullanım ve tüketim şekli yazılı kaynaklardan kapsamlı bir 

şekilde derlenerek tanıtılması amaçlanmıştır. 

Yenebilir bitkiler sebzelere alternatif olmalarının yanı sıra sağlık açısından da önemli gıdalardır. 

Bu amaçla çeşitli yazılı kaynaklardan geçmişten günümüze kadar Ege Bölgesinde sıklıkla tüketilen yabani otlar 

araştırılmıştır. Yapılan bu araştırmada çok fazla çeşitte yabani otların bölgede tüketildiği ortaya çıkmıştır. Örneğin; 

Acı günek, Arap saçı, Akbaldır, Turp Otu, Gelincik, Sarı Papatya, Deniz Börülcesi, Sirken, Pazı, Yabani 

Kuşkonmaz (Tilkimen, Tilkişen) vb. Bunlardan Isırgan Otu, Gelincik, Kuzu Kulağı, Semiz Otu, Ebe Gümeci, 

Kerdeme, Dedem Sakalı, Keçi Memesi, Yer Elması, Kenker, Kaz ayağı, Yer Elması gibi bitkilerin çiğ salatasının 

yapıldığı Roka ve Kuzu Kulağının sadece çiğ tüketildiği belirlenmiştir. 

Etli yemeği yapılanlar Şevket-i Bostan, Arapsaçı, Kenger, Semiz Otu, Ebe Gümeci, Labada gibi otlar olduğu; 

yumurtalı pişirilenlerin ise Arapsaçı, Acı Turp, Kayır Turpu, Turp Otu , Tilkimen (Kuşkonmaz), Sarmaşık, Sarı 

Ot, Körmen, Semiz Otu, Isırgan Otu, Gelincik, Labada gibi otlar olduğu tespit edilmiştir. 

Bugün bütün dünya beslenme otoriteleri tarafından en sağlıklı olarak kabul edilen Akdeniz tipi Beslenmeye ve de  

ülkemizde bunun en iyi uygulayıcısı olan Ege Bölgesi Halk Mutfağına gereken önem verilmeli aynı zamanda 

gastroturizm alanında daha çok tanıtımı yapılmalıdır.  

İnsan beslenmesinde sebzelere alternatif olan yenebilen yabani otlar kültüre alınarak yetiştirilmelidir. Ancak 

bilinçsiz pişirme yöntemleriyle(kızartma,vb.) sağlıksız hale gelebilen ot ve sebzelerin doğru pişirme yöntemleri 

hakkında halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.Ve bölgemizin dünya gıda sektöründe hakettiği yeri 

alabilmesi için pazarlama stratejileri geliştirilmelidir.  

Çalışmanın, bir sonraki çalışmalara ışık tutmasını ve Ege Bölgesinde ve diğer bölgelerdeki ot ve sebze yemekleri 

kültürünün ortaya çıkarılması Türk mutfak kültürü açısında önemlidir.  
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66-)  FOTODİNAMİK TEDAVİ VE İNFLAMASYON 

Serçin ÖZLEM ÇALIŞKAN1  , Rahşan ILIKÇI SAĞKAN 2 

1 Uşak Üniversitesi  Tıp Fakültesi , Biyofizik Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye 

2 Uşak Üniversitesi  Tıp Fakültesi , Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye 

Işığın tedavi edici özellikleri binlerce yıldır bilinmekle birlikte, fotodinamik tedavi (FDT) sadece son yüzyılda 

geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Günümüzde PDT, klinikte baş ve boyun, beyin, akciğer, pankreas, 

intraperitoneal kavite, meme, prostat ve deri kanserleri tedavisinde onkolojide kullanılmak üzere test edilmektedir. 

Dünya genelinde birçok fotosensitif ajan ve ışık uygulamalarına onaylar verildiği için artan bir ilgi görmektedir. 

Son yıllarda temel bilimler ve klinik fotodinamik tedavide çok ilerleme kaydedilmiştir. 

 

PDT uygulamasından sonra nekrozun indüklenmesi ile akut inflamasyonun başlaması, inflamatuar aracı 

moleküllerin ve kemokinler aracılığıyla T hücreleri, makrofaj ve dentritik hücreleri içeren immün sistem 

hücrelerinin göç ederek tümör bölgesinde toplanması ve antijen sunumundaki artış ile immün yanıtı 

güçlendirebilir. Preklinik ve klinik bazı çalışmalar, PDT'nin hem doğuştan hem de kazanılmış immün sistemi 

belirgin bir şekilde aktive edebildiğini göstermiştir. Bağışıklık sistemi üzerindeki bu tür etkilerin, PDT tedavisine 

ve PDT tarafından indüklenen inflamasyon derecesine bağlı olduğu gösterilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Fotodinamik tedavi, inflamasyon 

 

PHOTODYNAMIC THERAPY AND INFLAMATION 
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ASTRACT 

 

The therapeutic properties of light have been known for thousands of years, photodynamic therapy (PDT) is a 

treatment method developed only in the last century. At present PDT is being tested in the clinic for use in oncology 

to treatment of head and neck, brain, lung, pancreas, intraperitoneal cavity, breast, prostate and skin cancers. 

Photodynamic therapy is receiving increased attention because of the fact that many photosensitizers and light 

application have approved in the world. Much progress has been made in basic science and clinical photodynamic 

therapy in recent years  
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Immune cells including T cells, macrophages and dendritic cells recruited by inflamatuar mediators and the 

chemokines infiltrate the developing tumor via migratory processes. Increasement of antigen presentation by 

induction of necrosis promote immune responses after PDT. Preclinical and clinical studies have shown that PDT 

significantly activates both innate and adaptive immune system. Such effects on the immune system have shown 

that related to the PDT treatment and the level of PDT-induced inflammation. 

Key words: Photodynamic therapy, inflamation 

 

GİRİŞ 

Fotodinamik tedavi 

Işık üç binden fazla yıldır tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Eski Mısır, Hint ve Çin uygarlıkları, 

sedef hastalığı, rikets, vitiligo ve cilt kanseri gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde ışığı kullandıkları çalışmalarda 

bildirilmiştir (Spikes vd., 1985). 

 Tıpta kullanılan bir fotosensitizasyon mekanizması olan fotodinamik tedavi, dalga boyu ışığın 

absorpsiyon bandına karşılık gelen uygun bir ışıkla fotosensitif bir ajanın uyarılmasına dayanan bir tedavi 

yöntemidir. Fotodinamik tedavi birçok ülkede kullanımı onaylanan, birkaç kanser türü ve bir takım hastalıklar için 

kabul edilmiş bir tedavi seçeneği olma seviyesine ulaşmıştır. Bir yılda yayınlanan FDT hakkındaki makale sayısı 

hem klinik hem de temel düzeyde giderek artmaktadır. 

 

Tarihçesi 

Fotodinamik tedavi ile ilgili ilk çalışmalar, 19. yüzyılın sonlarında Dr. Oscar Raab’ın akridin boyası ve 

ışığı birlikte kullanılmasının tek hücreli organizma olan Paramecium caudatum’u öldürdüğünü göstermesi ile 

başlamıştır. 

Tappaneiner ve Jesionek üç deri kanserli hastaya verdikleri topikal eozin boyasını güneş ışığı ile aktive 

ederek fotodinamik tedavinin bilinen ilk kanser uygulamasını 1903 yılında gerçekleştirmişlerdir. Fakat 1960’lı 

yıllara kadar fotodinamik tedavi uygulamaları ilgi çekmemiştir. Lipson ve arkadaşları bir porfirin karışımı olan 

hematoporfirin türevini (HPD) tekrarlayan meme kanserli hastada terapötik amaçla kullandıklarını 1966 yılında 9. 

Uluslararası kanser kongresinde yayınlamışlardır. 1978 yılında Dougherty ve arkadaşları malign tümörlü hastaları, 

HPD injeksiyonundan 24-72 saat sonra kuvvetli kırmızı ışık vererek başarı ile tedavi etmişlerdir ve bu işlemi 

Fotodinamik Tedavi (FDT) olarak adlandırmışlardır (Macdonald IJ vd., 2001). Yıllarca yapılan saflaştırma 

çalışmaları sonunda ilk FDT ilacı Photofrin (PF) geliştirilmiştir. Ark lambası ile başlayan çalışmalar lazer, LED 

veya fiber optik sistemlerin kullanılması ile hedef dokular için yeterli ışın dozunun sağlanmasını sağlamıştır. 

Kanada Sağlık Bakanlığı 1993 yılında mesane kanserinde PF kullanılarak FDT uygulamasını onaylamıştır. Bu PF-

FDT’nin ilk resmi onayı olmasına karşın, gerçek ivmelenme 1995 Aralık ayında ABD’de Food and Drug 
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Administration örgütünün paliyatif özefagus kanser tedavisinde PF’ni FDT ilacı olarak onaylamasıyla 

gerçekleşmiştir (Dougherty TJ vd., 1998). Takip eden yıllarda ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Hollanda, İtalya’da 

PF-FDT ilgili sağlık kurumlarca; özefagus maligniteleri, gastrik kanser, erken ve geç safhada akciğer kanserleri, 

mesane kanseri, jinekolojik maligniteler gibi patolojik durumların bir veya birkaçı için onaylanmıştır (Dolmans 

DE ve ark 2003). PF-PDT resmi bir durum kazanmasıyla bir çok yeni fotosensitif ajanlar ile hem çeşitli kanserlerin 

hem de aterosklerotik plakların uzaklaştırılması, makular dejenerasyon, aktinik keratoz gibi non-malign 

hastalıkların tedavisinde klinik FDT uygulamaları artmaktadır (Fayter D ve ark 2010). Tedavi yaklaşımının deri 

hastalıkları konusundaki etkinliği ilk kez 1990 yılında Kennedy ve arkadaşları tarafından melanom dışı deri 

kanserlerinde gösterildikten sonra ilk FDA onayı 1999 yılında aktinik keratozlarda aminolevülinik asit (ALA) 

kullanımı için verilmiştir (Kennedy JC vd., 1990; Ormrod D ve Jarvis B 2000). Önemli gelişmelerden birisi de 

2001 yılında ALA’nın daha lipofilik metil ester formu olan mALA’nın, aktinik keratozlar ve bazal hücreli 

karsinomlar için onaylanarak pratik kullanıma girmesi olmuştur. 

 

GELİŞME 

 

Fotodinamik Tedavi Mekanizması 

FDT seçici olarak hedef dokuda biriken fotosensitif ajanın soğrulma spektrumu ile uyuşan, uygun dalga 

boyundaki görünür ışığa maruz bırakılması prensibine dayanır. Fotodinamik tedavinin bu etki mekanizması: 

(1) FDT ajanının alınımını takiben hedef dokuda ışına maruz bırakılmasıyla bu ajan triplet enerji duruma 

geçmesi, (2) Triplet durumdaki FDT ajanı elektron uyarma enerjisini yakınındaki moleküler oksijene aktarması 

sonucu singlet moleküler oksijen (1O2) oluşması,  (3) 1O2 hedef doku ile reaksiyonuna girmesiyle hedef dokudaki 

patolojik durumu (kanser, vb)  ortadan kaldıracak olayları başlatılması şeklindedir (Bilgin, 1999).  In vitro olarak 

FDT ajanı tarafından oluşturulan 1O2 üretimi, FDT etkinliği için önemli bir göstergedir. Sonuçta direkt ve dolaylı 

mekanizmalarla hücrelerde ölüme kadar giden reaksiyonlara neden olmaktadır. 

 

Fotosensitif ajanlar 

Fotosensitif ajanlar porfirin ve porfirin olmayanlar şeklinde sınıflandırılırlar. Porfirin türevi fotosensitif 

ajanlar ise birinci ve ikinci kuşak fotosensitif ajanlar şeklinde gruplandırılırlar.  FDT ile yapılan ilk çalışmalarda 

birinci kuşak ışığa duyarlı ajanların ilk örneği olan hematoporfirin türevi (HPD) kullanılmıştır. Daha sonra 

Porfimer sodyum fotodinamik tedavinin ilerlemesini sağlayan madde olup ikinci kuşak ışığa duyarlı ilaçların 

geliştirilmesini de sağlamıştır (Nayak, 2005). İkinci kuşak ışığa duyarlı ajanlar (Metallaporfrinler, klorinler, 

porfisinler, ftalosiyaninler, protoporfrinler, purpurinler ve klorofil deriveleri) daha düşük yarılanma ömrü olan ve 

bu sayede vücutta ve özellikle ciltte daha az yan etkiye neden olan, 630 nm’un üzerindeki dalga boylarında da ışığı 

absorbe edebilen ve aktif olmasıyla birlikte oluşacak oksijene bağlı reaksiyonların daha kuvvetli olduğu ilaçları 

elde etmek ve bu sayede daha güvenli ve etkili bir FDT sağlamak amacıyla üretilmeye başlanmıştır.  Çalışmalar 

porfirin türevi ajanlara yoğunlaşmış olmasına rağmen porfirin türevi olmayan fotosensitif ajanlar (Siyaninler, 

fenotiyazin boyaları, azadipirometen, psorelans, antrasiklinler) da bulunmaktadır (O’Conner vd., 2009) 
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Işık Kaynakları 

 

Fotodinamik tedavide, monokromatik dalga boyundaki argon iyon pompalı lazer, katı faz diot lazer, altın 

buhar lazer ve benzeri lazer ışık kaynakları ile polikromatik ark lambaları, halojen ve akkor lambaları gibi lazer 

olmayan ışık kaynakları ve LED (Light Emmiting Diodes) kullanılabilmektedir. Görünür bölge dalga boyundaki 

ışık aralığı (400-700nm) FDT kullanımı için uygundur ama pratikte 600-900 nm dalga boyundaki ışık aralığı 

kullanılmaktadır. Pratikte kullanılan ışık kaynakları yaklaşık 3 mm’lik bir penetrasyon derinliğine sahiptirler. 

Dalga boyu artıkça ışığın dokuya girme özelliği de artmaktadır (Häder ve Jori, 2003). 

 

FDT, Kanser ve İmmün Yanıt  

Kanserli hücrelerde ölüm mekanizmaları ve immün yanıt arasındaki ilişki hem in vitro hem de in vivo 

olarak çeşitli çalışmalarda araştırılmıştır. Tümör hücrelerinde apoptotik yolaklar mı yoksa nekrozu hedef alan 

tedavi seçenekleri mi immün yanıtı artırır? sorusuna cevap çeşitli araştırma gruplarınca incelenmiştir (Magner vd., 

2005; Bartholomae vd., 2004; Scheffer vd., 2003; Shaif-Muthana vd., 2000). Nekrozda, plazma zarının hasarı 

neticesinde sitozolik bileşenlerin hücre dışına yayılması ile inflamatuar yanıt artar. FDT ile nekrozun 

indüklenmesi, akabinde akut inflamasyonun başlaması, konakçı lökositlerin tümör bölgesinde toplanması ve 

antijen sunumundaki artış ile immün yanıtı güçlendirebildiği Castano vd. tarafından gösterilmiştir (Castano vd., 

2006). Sonuçta, doku hasarı nedeni ortadan kaldırılır, nekrotik hücreler temizlenir ve doku onarımı gerçekleşir.  

FDT uygulamasından sonra immünojenik DAMP'ler salınır ve böylece mikrobiyal invazyonu saptamak 

üzere programlanmış olan doğal immün hücreler tarafından tespit edilebilirler (Korbelik vd., 2006). Bu stres 

sinyalleri, patern tanıma reseptörleri aracılığı ile tanınırlar. Bu reseptörler temel olarak monositler, makrofajlar,, 

nötrofiller ve dentritik hücreler gibi miyeloid hücreler tarafından eksprese oldukları gibi aynı zamanda lenfositler, 

fibroblastlar ve epitelyal hücrelerde de ifade edilebilirler. Bu nedenlerden dolayı, monositler veya makrofajlar, 

nötrofiller ve dendritik hücreler gibi doğal immün sistem hücreleri, tedavi edilen bölgeye toplanarak tümör 

hücrelerine karşı immün yanıt geliştirirler (Krosl vd., 1995). İnflamatuar hücrelerin birincil işlevi; DAMP'ları, 

hücresel kalıntıları yutup ortadan kaldırarak nötralize etmektir. Bu süreç normal doku fonksiyonunun restorasyonu 

ile lokal iyileşmeyi destekler. Diğer taraftan, FDT ile indüklenen inflamasyonun başlangıcında, tümör vaskülatürü 

de önemli değişiklikler geçirir ve adezyon moleküllerinin (ICAM-1, VCAM-1, selektinler) aşırı ekspresyonu ile 

hücre içi proteinler ve inflamatuar hücreler için adhesif hale gelir. Böylece immün sistem hücrelerinin tümörlü 

dokuya göç etmesi desteklenir  (Korbelik vd., 2006).  

FDT ile indüklenen en önemli olaylardan birisi de nekrotik tümör hücrelerinden salınan en kritik hücresel 

moleküllerden biri ekstraselüler ısı şoku proteini 70 (HSP70)’ dir. Stres koşullarında ısı şok proteinlerinin 

ekspresyonunun arttığı ve böylece stres altındaki normal hücreyi koruma amaçlı olarak hücre ölümünün 

engellendiği bilinmektedir. Örnek olarak ısı şok proteinlerinden HSP70’in  FDT uygulamasından sonra 

ekspresyonunun arttığı ve tümörlü hücrelerin apoptozisinin uyarıldığı Yenari vd. tarafından 2005 yılında 

gösterilmiştir (Yenari vd., 2005). Hücre içindeki HSP70, sadece tümörün apoptozise gitmesini değil aynı zamanda 

sitoplazmik tümör antijenleri ile kompleksler oluşturmasını da uyarır. Bu antijenler, hücre yüzeyinde eksprese 
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edildikten sonra antijen-sunan hücreler (APC'ler) ile etkileşime girerek anti-tümör immün yanıtı uyarırlar. 

Ekstrasellüler HSP70, APC'lerin yüzeyindeki reseptörlere yüksek afinite ile bağlanır. Bu durum, APC’lerin en 

önemli grubu olan dendritik hücrelerin aktivasyonuna ve olgunlaşmasına (maturasyon) yol açar. Yabancı antijeni 

alan dentritik hücre lenf sistemi aracılığıyla en yakın lenf noduna göç eder ve lenf nodunda naif T lenfositlere 

yabancı antijen kompleksini sunar. Sonuçta HSP70 ve peptid antijen kompleksi dentritik hücreler tarafından CD8+ 

sitotoksik T lenfositlere (CTL) çapraz sunum mekanizması ile sunulur ve CTL’ler aktive olur (Melcher vd., 1999). 

Böylece efektör hale geçen T lenfositler tümörlü bölgeye göç ederek tümör hücrelerini ya salgıladıkları perforin 

ve granzim gibi sitotoksik moleküllerle yok ederler ya da salıverdikleri sitokinler gibi aracı moleküllerle diğer 

immün sistem hücrelerini aktive ederler.  

 

FDT ve İnflamasyon 

İnflamasyon, vücudun temel savunma mekanizmalarından birisi olup doku hasarına yanıt olarak 

gelişmektedir. Bakteri, virüs, mantar ve alerjen gibi biyolojik etkenlerle ortaya çıkabildiği gibi asit, baz gibi 

kimyasal maddeler ve radyasyon, ısı, travma gibi fiziksel etkenlerle de indüklenebilen bir süreçtir. İnflamasyon 

neticesinde immün sistem aktive olmaktadır. İnflamasyon, fonksiyonel olarak herhangi bir sebeple hasar gören 

hücreyi korumaya yönelik bir tepki olmakla birlikte moleküler, immünolojik ve fizyolojik süreçleri içeren 

karmaşık mekanizmaları içinde barındıran bir süreçtir. Patojenler veya endojen stres sinyalleri konakçı immün 

sistem hücreleri üzerindeki patern tanıma reseptörleri tarafından algılanırsa, inflamasyon indüklenir. İnflamasyon 

temelde hücresel ve plazma aracı molekülleri ile ilerler. İnflamasyonun hücresel uyarılması sonucunda pro-

inflamatuar sitokin ve kemokinlerin salınması inflamatuar süreçleri tetiklemektedir. Sitokinler, vasküler 

geçirgenliği arttırmak için endotelyal hücreleri aktive eder ve enfeksiyon bölgesindeki dokulara bağışıklık 

hücrelerinin girişini kolaylaştırır, fakat aynı zamanda kılcal kaçak, vazodilatasyon ve hipotansiyona yol açabilir. 

Kemokinlerin ana işlevi, fagositoz ve patojenlerin öldürülmesi için hayati bir rol oynayan nötrofiller dahil olmak 

üzere, enfeksiyon bölgesine immün hücrelerin toplanmasıdır (Dinarello vd., 1996; Dinarello vd., 2007; Bonecchi 

vd., 2009). Proinflamatuar sitokinlerden tümör nekrozis faktörü (TNF) ve interlökin-1 (IL-1), interlökin-6 (IL-6) 

makrofajların ve nötrofillerin lokal aktivasyonuna yol açan otokrin ve parakrin etkilere sahiptir. FDT ile 

indüklenen oksidatif stres çeşitli proinflamatuar mediyatörlerin TNF-α, IL-6, IL-1, kompleman proteinleri, 

araşidonik asit metabolitleri ve HSP'lerin salınmasını veya ekspresyonunu uyardığı bilinmektedir (Gollnick vd., 

2003). FDT uygulamasından sonra akut bir inflamasyon başlar. Deri altı tümörüne veya normal bir deri bölgesine 

yönlendirilmiş FDT uygulanmış farelerin serumunda, özellikle IL-6 ve makrofaj inflamatuar protein 1 (MIP1) ve 

MIP2 gibi inflamatuar sitokinler ve kemokinler tespit edilmiştir (Gollnick vd., 2003). İnflamatuar cevabı kapatan 

mekanizmalar, homeostaza dönüş için çok önemlidir. İnflamasyonu başlatan birçok mekanizma olduğu gibi 

inflamasyonu engelleyen de çeşitli inhibitör mekanizmalar bulunmaktadır. IL-10, pro-inflamatuar sitokinlerin 

üretimini baskılamakta ve esas olarak düzenleyici T hücrelerinden üretilmektedir (Ouyang vd., 2011). 

Mezotelyoma’da yapılan FDT uygulaması sonrası interlökinlerden IL1, IL6, IL8 ve IL10 seviyelerinde artış 

saptanmıştır (Yom vd., 2003). Yom vd. tarafından yapılan çalışmada hem pro-inflamatuar hem de anti-inflamatuar 

sitokinlerin varlığı saptanmıştır. İnflamatuar medyatörler, malign hücrelerin kendilerinden kaynaklanabildiği gibi 
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aynı zamanda tümör dokusuna infiltre olan lökosit gibi çeşitli immün sistem hücrelerinden  salınmış olabilir. Kan 

dolaşımında, aktive olan monositler ve nötrofillerden sitokinlerin salıverilmesi hipotalamus üzerinde etki ederek 

hastalık belirtilerine ve semptomlarına (uykusuzluk, yorgunluk, ateş) aracılık eden araşidonik asit türevlerinden 

birisi olan prostaglandin salınımını uyarır (Shattuck vd., 2015). Fibroblastlardan salınan prostaglandinler 

inflamatuar mediatörler olarak bilinmektedir (Handerson vd., 1989; Handerson vd., 1992). Ayrıca , FDT 

uygulamasından sonra endotel hücrelerinden tromboksanın salınması vazokonstriksiyondan sorumludur (Fingar 

vd., 1990).  

 

Akut inflamasyonun başlaması, immün yanıtın tetiklenmesinde önemlidir. Tümör ortamı, akut 

inflamasyon durumunun aksine, kronik bir inflamasyon hali olarak tanımlanmaktadır. FDT sonrası akut 

inflamasyonda ekspresyon artışı gözlenen nükleer faktör κB (NFκB) ve aktivatör protein 1 (AP1) başlıca 

transkripsiyon faktörleridir. Hücresel oksidatif stres ile aktive olan her iki sinyal molekülü de pro-inflamatuar 

proteinlerin transkripsiyonunu ve immün sistemi düzenlemektedir (Sun vd., 2003; Baeuerle vd., 1994; Haefner 

vd., 2002). Bu çalışmalarda FDT ve  NFκB sinyal yolağı ve akut inflamasyon arasında belirgin bir ilişki olduğu 

gösterilmiştir. NFκB aktivasyonu akut inflamasyonun en önemli aracı moleküllerinden biridir ve FDT 

uygulamasından sonra indüklenmesinin in vitro olarak gösterilmesi, FDT'nin in vivo olarak akut inflamasyonu 

indüklediğini doğrulamaktadır. NFκB ile siklooksijenaz 2 (COX2) enziminin ekspresyonu düzenlenir ve 

eikosanoidler (prostaglandin E2 (PGE2) ve lökotrienler) olarak bilinen inflamatuar medyatörler üretilir. PDT 

uygulanan tümörlerde yapılan bir çalışmada artmış PGE2 sentezi ile birlikte COX2'nin uzun süreli ekspresyonunun 

korelasyonu gösterilmiştir (Ferrario vd., 2002). İnflamasyonun hedef moleküllerinden birisi olan COX2 enziminin 

inhibitörleri kanser hücrelerini kendi başına öldürmeye duyarlı hale getirmez, fakat ışın uygulamasından sonra 

verildiği zaman PDT'nin anti-tümör etkinliğini güçlendirmek için kullanılabilir. Bu etki anjiyogenezin 

inhibisyonundan kaynaklanmaktadır (Makowski vd., 2003). COX2 ve eikosanoidlerin tümörlere karşı FDT ile 

indüklenen immün yanıtta kesin rolünü anlamak için daha fazla çalışma gereklidir.  

Kick vd., FDT veya UVB tedavisinden sonra pro-inflamatuar sitokinlerden birisi olan IL-6 ekspresyon 

seviyesini karşılaştırdıkları çalışmada; FDT ile indüklenen örneklerdeki IL-6 seviyeleri, UVB uygulanan 

örneklerden daha yüksek oranda ve daha erken tespit edildi. FDT ile indüklenen IL-6 ekspresyon artışına 

transkripsiyon faktörü olarak AP1’in aracılık ettiği tespit edilmiştir (Kick vd., 1995). 

 

Gollnick vd. BALB /c fare modelinde FDT'nin normal ve tümör dokusuna uygulandıktan sonra IL-6 ve 

IL-10'un ekspresyonunda belirgin değişikliklere neden olduğunu gösterdiler, ancak TNF-α'nın ekspresyonununda 

değişim tespit etmediler (Gollnick vd., 1997). Diğer taraftan pro-inflamatuar sitokinlerin son zamanlarda FDT ile 

kombinasyon tedavi denemeleri yapılmıştır. Bellnier tarafından,murin SMT-F adenokarsinomunun Photofrin® 

aracılı FDT'yi güçlendirmek için gösterilen TNF-α gibi sitokinlerin uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır 

( Bellnier vd., 1991). Foosensitif ajanlardan birisi olan 2- [l-oksoksietil] -2-devinil pirofeoporbid-a (HPPH) aracılı 

FDT uygulaması ile kemokinlerden MIP2'nin ekspresyonundaki geçici ve lokal bir artışına sebep olduğunu ve 

bunun neticesinde tümör bölgesine nötrofil göçünün gerçekleştiğini bildirmişlerdir (Gollnick vd., 2003). Çeşitli 

adezyon moleküllerinin işlevini bloke etmek, FDT'nin etkinliğini etkileyebilir (Gollnick vd., 2003; Sun vd., 2002). 
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Luiter vd., ilk olarak nötrofillerin, FDT'den sonra in vivo olarak mikrovasküler duvara yapıştığını, ancak FDT'nin, 

endotelyal hücreler tarafından P-selektin (lökositleri bağlayan başlıca adezyon moleküllerinden biri) 

ekspresyonunu uyarmadığını gözlemlemiştir. Bu bulgu, adezyon moleküllerinin hücre içi adezyon molekülü 1 

(ICAM1) ve vasküler hücre adezyon molekülü 1 (VCAM1) ekspresyon düzeylerinin, FDT'den sonra endotelyal 

hücrelerde downregüle edildiğini gösteren bir bulgu ile desteklenmiştir (Volanti vd., 2004). Bu çalışmada FDT 

tedavisinden 4 saat sonra periferik kan nötrofil sayısında artış tespit edildiği ve bu artışın 24 saat sürdüğü 

bildirilmiştir. Bazı tümör modellerinde, FDT'ye etkili bir yanıt üretmede nötrofillerin bu kadar önemli olmasının 

nedenleri hala belirsizdir.  

 

Krosl vd., Photofrin® aracılı FDT ile tedavi edilen murin skuamöz hücreli karsinom VII (SCCVII) 

modelinde FDT'nin 5 dakikasında nötrofil sayısında 200 katlık bir artışın hemen akabinde mast hücrelerinin 

seviyelerinde bir artışın olduğunu göstermişlerdir. Başka bir çalışmada ise miyeloid hücrelerin başka bir türü olan 

monosit/makrofajların, FDT'den 2 saat sonra tümöre infiltre olduğu gösterilmiştir (Krosl vd., 1995). Cecic vd., 

SCCVII veya EMT6 meme karsinomlu farelerin Photofrin® veya mTHPC aracılı FDT tedavisinden sonra nötrofil 

populasyonunun hızla arttığını bildirmişlerdir (Cecic vd., 2001).  

 

Dolaşımdaki inflamasyonun önemli bir kısmı da, mikrobiyal opsonizasyona ve öldürmeye aracılık eden 

ve C3a ve C5a gibi inflamatuar peptitleri üreten kompleman sisteminin aktivasyonudur (Ward vd., 2010). Diğer 

taraftan kompleman inhibisyonu, FDT'nin neden olduğu nötrofilinin gelişmesini tamamen engellemiştir. C3a ve 

C5a kompleman fragmanları, kemik iliğini aktive ederek nötrofili oluşturabilirler (Kajita vd., 1990). Korbelik vd., 

Lewis akciğer karsinomlarının (LLC) Photofrin aracılı FDT ile tedavi edildikten sonra kompleman aktivasyonunun 

ortaya çıktığını, tümörde serumda C3 seviyesinde artış izlemişlerdir. Komplemanın alternatif yolağının 

aktivasyonu, FDT'den 1-3 gün sonra belirginleşmiştir. Konakçı farelerde C3a veya C5a reseptörlerinin bloke 

edilmesi, LLC tümör tedavisinde FDT'nin etkinliğini azaltmıştır. Ayrıca, ICAM1'in monoklonal antikorlarla bloke 

edilmesinin tümör tedavisini azalttığını da göstermişlerdir (Sun vd., 2002). Nötrofiller üzerinde bulunan ICAM1 

ligandları CD11b ve CD11c'nin upregülasyonunun FDT ile tedavi edilmiş tümörler ile ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir. Nötrofiller, MHC sınıf II moleküllerini eksprese etmeleri  antijen-sunan hücreler olarak işlev gördükleri 

ve anti-tümör immün yanıtının gelişiminde rol oynadıklarını göstermektedir. Korbelik vd., IL-1 ve TNF-α'nın hem 

FDT'nin neden olduğu nötrofilinin erken fazının güçlü destekleyicileri olarak işlev gördüklerini, hem de ileri 

evrede önemli bir rol oynadıklarını göstermişlerdir. Diğer iki sitokin, GCSF ve IL-10'un bloke edilmesiyle elde 

edilen veriler, erken fazda belirgin bir etkisi olmaksızın ileri evre nötrofiliye önemli katkıda bulunduklarını 

göstermiştir (Cecic vd., 2002). 

 

FDT lokal bir tedavi olmasına rağmen, etkisi lokal bölge ile sınırlı değildir, ancak sistemik sonuçlarla 

güçlü bir akut faz yanıtı oluşturabilir (Cecic vd., 2006). Proinflamatuar sitokinlerin salınmasıyla akut faz 

proteinlerinin sentezi indüklenir. Fare modellerinde yapılan çalışmalar, FDT'nin serum amiloid P bileşenleri 

(SAP), C-reaktif protein (CRP) ve mannoz bağlayıcı lektin A (MBL-A) gibi akut faz reaktanlarının serum 

seviyelerinde büyük artışa neden olduğunu göstermiştir (Korbelik vd., 2008). SAP ve CRP, pentaksin ailesi 
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proteinlerine aittir ve akut immünolojik yanıtta rol oynarlar (Merchant vd., 2013). Fagositozun kolaylaştırılması 

ve FDT ile tedavi edilen tümörlerde ölmekte olan hücrelerin çıkarılmasında önemli görevleri vardır. SAP üretimi 

ve salınması, farelerde önemli bir akut faz reaktan yanıtıdır, ancak insanlarda CRP, SAP'den daha önemli bir akut 

faz reaktanıdır. İnsan akciğer tümörü A549 hücrelerinde CRP'nin doza bağımlı olarak upregüle olduğu 

gösterilmiştir (Merchant vd., 2013). MBL-A, SAP'ye benzer fonksiyonel özelliklere sahip başka bir önemli akut 

faz reaktanıdır (Saevarsdottir vd., 2004). Yukarıda açıklanan çalışma sonuçları, FDT ile oluşan akut 

inflamasyonun hem sistemik hem de lokal kanser tedavilerinin başarıya ulaşmasında önemli olduğunu 

göstermektedir.   

 

 

SONUÇ 

Preklinik ve klinik bazı çalışmalar, FDT'nin hem doğuştan hem de kazanılmış immün sistemi belirgin bir 

şekilde aktive edebildiğini göstermiştir. Bağışıklık sistemi üzerindeki bu tür etkilerin, FDT tedavisine ve FDT 

tarafından indüklenen inflamasyon derecesine bağlı olduğu görülmektedir.  

 

Akut inflamasyonun yüksek olduğu hastalarda, akut inflamasyonun artışına neden olan FDT tedavisinin 

immün aktivasyonda daha iyi olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, inflamatuar mediatörlerde artış, bazı 

durumlarda tümör hücresi büyümesini destekleyebilir (Sgambato vd., 2010). İmmün yanıtın ışık şiddeti, 

fotosensitif ajan konsantrasyonu ve FDT uygulanan bölgeye bağımlı olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.  

 

Bir bakışta 

• Fotodinamik tedavi, aterosklerotik plakların uzaklaştırılması, makular dejenerasyon, kronik ülserler, oral 

enfeksiyonlar, farklı neoplastik, inflamatuvar ve infeksiyöz dermatozların tedavisinde kullanılan, 

fotosensitif ajan sonrası ışıma prensibine dayalı bir tedavi yöntemidir. 

• Tekrarlanabilir bir yöntemdir. 

• Her geçen gün yeni endikasyonların ve etkinliklerin belirlendiği bir tedavi seçeneğidir. 

• FDT ile nekrozun indüklenmesi, akabinde akut inflamasyonun başlaması, konakçı lökositlerin tümör 

bölgesinde toplanması ve antijen sunumundaki artış ile immün yanıtı güçlendirebilir. 

• Pro-inflamatuar sitokinler, prostaglandinler, kemokinler, ısı şok proteinleri, NFKB sinyal yolağı, akut faz 

proteinleri, kompleman sistemi, immün sistem hücreleri, akut inflamasyon ve FDT arasında önemli bir ilişki 

vardır.  
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67-)  YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İPUCU TEMELLİ BAKIM 

Sibel Serap CEYLAN1, 
 
1Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 
 

Gelişen teknoloji ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde kalan bebeklerin yaşam süresi artmıştır. 

Ancak yoğun bakım ortamından, tıbbi tedaviden  ve hastalığın doğasından kaynaklanan durumlar bebekler 

üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bebeğin büyüme ve gelişmesini desteklemek, kolaylaştırmak ve geliştirmek 

amacıyla yoğun bakımda çevre düzenlemesi yaparak beyin ve nörolojik gelişimi zarar görmemesi sağlanabilir. 

Yenidoğana verilen bakımın ve yoğun bakım ortamının yenidoğanın bireysel gereksinimlerine uygun 

düzenlenmesi bebeğin fizyolojik dengesini güçlendirir ve beyin gelişimini olumlu yönde etkiler. Bu girişimlerden 

birisi de ipucu temelli bakımdır. Bu derlemede ipucu temelli bakım hakkında temel bilgiler açıklanacaktır. 

Anahtar kelimeler: bakım, hemşire, yenidoğan yoğun bakım, yenidoğan 

Cue-based care in neonatal intensive care unit 

Abstract 

With the developing technology, the lifespan of the babies treated in neonatal intensive careuUnits has 

also increased. However, situations arising from the intensive care environment, medical treatment and the nature 

of the disease have adverse effects on infants. To support, facilitate and improve baby growth and development 

the brain and neurological development can be prevented from being damaged by performing environmental 

management in the intense care unit. The arrangement of the neonatal care and intensive care setting according to 

the individual needs of the newborn strengthens the baby's physiological balance and affects the brain development 

positively. One of these initiatives is cue-based care. In this review, basic information on tip-based maintenance 

will be explained. 
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Giriş 

Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon bebek doğmaktadır. Doğan 10 bebekten biri de prematüredir. 

Prematüre doğum nedeniyle her yıl 1,1 milyon bebek ölmekte, hayatta kalanlar da ise öğrenme, görme veya işitme 

engeli gibi sekeller görülmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2012). Prematürelik nedeniyle ölüm 5 yaş altı ölüm 

nedenlerinden pnömoniden sonra ikinci sıradadır. Neonatal ölüm nedenleri ise prematürelik, doğumla ilişkili 

komplikasyonlar ve neonatal sepsistir (World health statistics,2016). 
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Hasta ve preterm bebeklerin dış ortama uyum sağlayacak sistemleri henüz gelişmediği için yaşamlarını 

sürdürebilmek için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YYBÜ) kalmak zorundadırlar. Fetüs anne karnında 

sıcak, karanlık, yerçekimsiz bir ortamda bulunmaktadır. Doğumla birlikte bu ortam değişmektedir. Uterus ile 

karşılaştırıldığında yoğun bakım ortamı, bebekte strese neden olan ve büyüme gelişme sürecine kesintiye uğratan, 

gürültülü, aşırı aydınlık, ağrılı ve stresli işlemlerle doludur (Bradle ve Ritter, 2014; Gardner ve ark., 2016). 

Yaşamın ilk anından itibaren YYBÜ’nde yatan bebekler sık sık ağrılı ve stresli işleme ve uyarana maruz 

kalmaktadır. Tüm bunlar bebeğin daha fazla enerji harcamasına, iyileşme ve büyüme sürecinin, organizasyon 

yeteneğinin bozulmasına neden olmaktadır (Gardner ve ark., 2016; Altimier ve White, 2014). YYBÜ’de 

yönetilmeyen ya da yetersiz yönetilen stres ve ağrı travmatiktir. Her stres ağrılı olmayabilir, ama her ağrı stres 

tepkisi yaratır. Bu nedenle YYBÜ’de stres ve ağrıyı önlemek, değerlendirmek ve yönetmek yenidoğan çalışanları 

için ahlaki bir zorunluluktur. Sağlık çalışanları YYBÜ’de yatmanın travmatik bir deneyim olduğunun farkına 

varıp, stresi en aza indirmeli ve kanıta dayalı uygulamaları kullanmalıdır (Coughlin, 2016).   

Yenidoğanın hemşirelik bakımı; biyolojik sistem bakımlarından çok, yenidoğanın bireysel ihtiyaçları ve 

psikolojik durumundaki değişiklikler üzerine odaklanmıştır (Yıldız, 2008). YYBÜ’de bakımın amacı; yenidoğanın 

konforunun sağlanması, ağrı ve stresin azaltılması, gelişiminin izlenmesi ve aile merkezli bakımın verilmesidir 

(Coughlin, 2016).  

YYBÜ’de yatan bebeklerin kaliteli bakımı sağlamak için yenidoğan hemşirelerin bilgi düzeyinin 

arttırılarak hemşirelik bakımının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu derlemenin amacı, yenidoğan yoğun bakım 

ünitesinde çalışan hemşirelerin ipucu temelli bakıma yönelik standart ilkeleri ve yapılmış çalışmaları açıklayarak 

hemşireler için bir rehber hazırlamaktır. 

İpucu Temelli Bakım 

 İpucu temelli bakım gelişimsel bakıma dayanan, bebeğin stres, açlık, uyku/uyanıklık durumu, etkileşimde 

bulunmaya hazır oluşluk gibi davranışsal ipuçlarını odaklanarak bunları tanımayı, işlem ve prosedürlerin 

nörogelişimsel adaptasyonunu sağlayan bir yaklaşımdır. Gelişimsel bakımın ana unsurlarındandır.  Bu ipuçları, 

bebeğin durumunu, fiziksel ve duyusal ihtiyaçlarını doğru olarak değerlendirmek için gerekli bilgileri sağlar 

(Spruill 2015). 

1982 yılında Heidelise Als,  prematüre ve hasta bebeklerin davranışını anlamak amacıyla Sinaktif Teori’yi 

geliştirmiştir. Sinaktif teori, yenidoğanın fizyolojik ve davranışsal yanıtlarının belirlenmesini ve yorumlanmasını 

sağlar. Fizyolojik ve davranışsal fonksiyonların bütünlüğünü gösteren bu teori, stabilite ve stres eşiğindeki bebeğin 
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iletişiminde primer aracın davranış olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Sinaktif Teori; fetüs ya da yenidoğanın 

gelişmekte olan nörodavranışsal kapasitesini bilerek ve bu sayede sakin ya da stresli bebeğin davranışlarını 

gözlemleyerek bebekle iletişim kurabilmeyi sağlar (Als, 1982). 

YYBÜ ortamındaki olumsuzlukları iyileştirmek, bebeklerin gelişimini desteklemek ve korumak için 

sinaktif teoriden yola çıkarak gelişimsel bakım kavramı oluşturulmuştur. Bu model çok düşük doğum ağırlıklı 

bebeklerde dahil olmak üzere bebeklerin fiziksel ve davranışsal yanıtlarla iletişim kurabildiğini belirtmekte ve 

bebeğin bu yanıtları göz önünde bulundurularak bakımın planlanmasında hemşireye önemli bilgi vermektedir. 

Bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım; her türlü girişim öncesinde, sırasında ve sonrasında yenidoğanın 

fizyolojik, davranışsal ve durumsal özellikleri yönünden tekrarlı ve yapılandırılmış bir şekilde gözlemi ve 

değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir. Bu gözlemler, yenidoğanın stres belirtileri ve bu stresle başedebilmek için 

sergilediği kendi kendini düzenleme çabalarına odaklanır. Bebeğin fizyolojik, davranışsal ve YYBÜ’deki fiziksel 

koşullara yanıtları doğru yorumlanarak, her birinin gereksinimlerine ve özelliklerine yönelik bir bakım ortamı 

oluşturulmalıdır. Gelişimsel bakımın amacı; fizyolojik dengenin başarılması, enerjinin korunması, uyaranların 

azaltılması ve kendi kendini sakinleştirmenin kolaylaştırılmasıdır  (Carrier, 2010; Sarı ve Çiğdem, 2013; Bradlet 

ve Ritter, 2014). 

İpucu temelli bakım, klinik temelli bakımdan çok farklıdır. Öncelikle hemşirelik bakımının bebeğin 

ihtiyaçları ve davranışsal ipuçları temelinde sunulması gerektğini vurgular. İkincisi kliniğin rutinleri, bebeğin 

gereksinimleri, tıbbi tedavi ve sağlık personelinin gereksinimlerine göre hemşirelik bakımı planlanır. İpucu temelli 

bireyselleştirilmiş bakımı benimseyen hemşireler, bebeğin normal gelişim potansiyelini artırabilir ve YYBÜ’de 

kalmanın olumsuz sonuçlarını azaltabilir (Als, 1999). 

İpucu temelli bakımın amaçları 

- Bebeğin ve ailesinin tepkilerine göre standart bakım ve prosedürleri kullanmak 

- Her bebeğin stres, rahatsızlık, açlık ve ağrıyı gösteren davranışsal belirtilerini tanımlamak 

- Her bebeğin konfor, memnumiyet, uku/uyanıklık durumunu ve fizyolojik/davranışsal organizasyonunu 

gösteren davranışsal ipuçlarını tanımlamak 

- Her bebekte stabilite ve nörogelişsel bütünlüğü destekleyen rutinler ve politikalar geliştirmek 

- Her bebek için stresörleri, davranışsal ipuçlarını ve rutinlerde/prosedürlerde yapılan değişimleri kaydetmek 

- Klinisyenleri ve ebeveynleri bebeğin davranışsal ipuçlarını ve stresörleri tanımaları için eğitmek ve yardım 

etmek 
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- Ebeveyn katılımını ve işbiliğini desteklemek (www.slhd.nsw.gov.au) 

İpucu temelli bakımın uygulanması 

YYBÜ’deki girişimlerin asıl amacı, bebeğin büyüme ve gelişmesini desteklemek, kolaylaştırmak ve 

geliştirmektir (Gardner ve ark., 2016). Bebeğin bakımını planlarken uygun girişimlerin zamanını ve süresini 

belirlemede otonomik ve motor fonksiyonların, genel durumun değerlendirilmesi hemşirenin görevidir (Hannh, 

2010). Bu nedenle hemşirenin bebekte stres belirtileri hakkında bilgili olması çok önemlidir. Çünkü stresli 

durumlarla tek başına baş edemeyen bebeğe anında müdahale etmek gerekir. Hemşire yenidoğanı gözlemleyerek 

strese girmesine neden olan durumu ortadan kaldırarak, gelişimine uygun ortam sağlamalıdır (Coughlin, 2016). 

Planlanan girişimler her bebek için gereklilik ve uygunluk açısından değerlendirilmelidir. Bebeğin 

uyku/uyanıklık döngüsüne, tıbbi gereksiinimlerine ve tolerasyon yeteneğine göre bakım planlanır.  Bebekten elde 

edilen ipuçları, tüm bakımın zamanlamasını, yoğunluğunu ve süresini belirler. Tüm yapılan girişimlerde, bebekte 

potansiyel riskleri azaltmak ve bebek için rahatlığı ve desteği artırmak için, işlem süresince bebeğin korunmasına 

ve stabilize edilmesine yardımcı olacak ikinci bir kişi olmalıdır. Bu destek bebekte orta pozisyonun korunmasında 

önemlidir. Pozisypn elle yada bebeği gevşek bir şeklide sarmalayarak verilebilir (extcontent.covenanthealth.ca). 

Hem prematüre hem de matüre bebekler bakımı yönledirecek davranışsal belirtiler verir. Ancak her bebek 

hem gestasyon haftası olarak hem de vireysel olarak birbirinden farklıdır. Burada çevresel faktörlerin de etkisini 

unutmamak gerekir. Her bebeğin ihtiyacı olan desteği sağlamak için çevreyi, bakım rutinlerini ve prosedürleri 

düzenlemek sağlık personelinin sorumluluğundadır. Örneğin prematüre bebeklerin özdüzenleme kapasitesi 

sınırlıdır bu nedenle gestasyon haftasına uygun girişimler planlanmalıdır (www.slhd.nsw.gov.au).  

Davranışsal işaretlerin doğru bir şekilde gözlenmesi için, bakım öncesinde, sırasında ve sonrasında 

değerlenlendirme yapılmalıdır.  Hemşire bebek uyuyorsa işlemini bekletmeli, bakım sırasında bebeğin 

davranışlarını değerlendirmeli ve tolere edemiyorsa işlemlere kısa bir ara verilmeli, fizyolojik düzelmesi 

sağlandıktan sonra işleme yavaş yavaş başlanmalıdır. İşlemler sırasında bebeğe yavaş ve nazikçe dokunmalı, ani 

hareketlerden sakınmalı, aşırı uyarıdan kaçınmalıdır. Çvresel uyaranlar kontrol edilmeli, gürültü ve ışık 

azaltılmalıdır. Bebek kendi kendini sakinleşmesi için desteklemelidir. Ebeveynler bebeklerin birincil bakım 

vericileridir. Bu nedenle ebeveynlerin bakıma katılması desteklenmeli, davranışlar ipuçlar öğretilmelidir. Böylece 

ebeveynlik becerilerinin gelişmesine de katkıda sağlanabilir (Altimer, 2014; Als, 1982). 

YYBÜ’de stres ve ağrının değerlendirilmesi 
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Genel prosedürel ve çevresel stresörler her YYBÜ bulunur. Bunlar; bebeğin dinlemesini/uykusunu bölen 

rahatsızlık verici bakım işlemler, medical ve cerrahi işlemler, YYBÜ’nün ortamından kaynaklanan (ses, ışık, 

cihazların sesleri, alarmlar, gürültü) faktörler, ağrı, hastalık süreci, ısı değişimleri, dokunulma, erken doğum, 

bebeğin tıbbi durumu ve ebeveylerden ayrılmaktır. Yenidoğanda ağrılı işlemler kadar ağrısız işlemlerde bebeğin 

dengesini bozar. Bunlar; pozisyon değiştirme, IV ilaç uygulama, umblikal kateterden kan alma gibi. Yaşamın ilk 

anından itibaren YYBÜ’nde yatan bebekler sık sık stresörlere maruz kalmaktadır. Yenidoğan hospitilizasyon 

sırasında 700 den fazla prosedüre, 24 saatte 200 den fazla dokunmaya maruz kalmaktadır. (Altimier ve White 

2014; Newnham ve ark. 2009).  

Sağlık çalışanları YYBÜ’de yatmanın travmatik bir deneyim olduğunun farkına varıp, stres ve ağruyı en 

aza indirmeli ve kanıta dayalı uygulamaları kullanmalıdır (Coughlin, 2016).  Bunun için öncelikle stres ve ağrının 

tanımlanması gerekmektedir. Tanımlamada hızlı ve güvenilir araçlar kullanılmalıdır.  

Yenidoğanın stresine yönelik değerlendirme yapan ölçekler Tablo 1’de verilmiştir (Als ve ark. 1988a, 

Als ve ark. 1988b, Ceylan ve Bolışık 2017a, Ceylan ve Bolışık 2017b, Gill ve ark. 1988, Hawthorne 2005, 

Kahraman ve ark. 2014, Küçük Alemdar ve Güdücü Tüfekçi 2015,  Lester ve Tronick 2004, Lundqvist ve ark. 

2014, Sullivan ve ark. 2012, Tosun ve Erdem 2013, Van Dijk ve ark. 2009).  

Ağrıya yönelik hemşirelik bakımının amaçları; konforun sağlanması ve ağrının hafifletilmesidir. Bu 

amaçlara ulaşabilmek için yenidoğan hemşireleri ağrıyı önlemeli, değerlendirmeli, farmakolojik ve farmakolojik 

olmayan yöntemlerle ağrıyı azaltmalı ve ağrının önlenemediği durumlarda yenidoğana ağrıyla baş etmesi için 

yardım etmelidir (Walden, 2014). Yenidoğan ve prematüre bebekler ağrılarını sözel olarak ifade edemedikleri için 

ağrı değerlendirmesi karmaşık ve zor bir iştir.  Bu nedenle YYBÜ’de ağrıyı değerlendirmek için hızlı ve güvenilir 

araçlar kullanılmalı, ağrıya yönelik girişimler planlanmalıdır (Keels ve ark., 2016).  

Ağrı değerlendirmesi yaşam bulgularıyla birlikte en az 4-6 saatte bir yapılmalıdır. Değerlendirmede klinik 

yararlılığı kanıtlanmış, geçerlik ve güvenirliği yapılmış, araçlar kullanılmalıdır. Bu araçlar bebeğin özel durumuna 

uygun (gestasyon yaşı, postoperatif ağrı vb.) kullanılabilir, hassas olmalı, kapsamlı ve çok yönlü olmalıdır. Her 

ağrılı işlemden sonra değerlendirme yapılmalıdır. Ağrı skoru yüksekse gerekli girişim yapıldıktan sonra tekrar 

değerlendirme yapılmalıdır (Gardner ve ark., 2011; Walden, 2010). Yenidoğanda ağrı değerlendirmede sık 

kullanılan ölçekler Tablo 2’de verilmiştir (Krechel ve Bildner 1995; Akdovan 1999; Açıkgöz ve ark., 2011, 

Bayraktar, 2015; Akcan ve Yiğit 2015). 
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Tablo 1. Yenidoğanda Stres Değerlendiren Ölçekler  
ÖLÇEK KULLANILDIĞI ALANLAR PARAMETRELER/BOYUTLAR MADDE 

SAYISI 
TÜRKÇE GEÇERLİK VE 

GÜVENİRLİK 
Brazelton Neonatal 
Behavioral Assessment Scale 
(BNBAS)  

Prematüre bebekler 
0-2 aylık bebeklerde  

Davranış değerlendirme (alışkanlık, sosyal 

etkileşim, motor sistem, durum 

organizasyonu, durum düzenleme, otonom 
sistem) 
Refleks değerlendirme 
Destekleyici boyut 

53 
 

Tosun 2013 

The Assessment of Preterm 
Infants' Behavior (APIB)  

Prematüre bebekler, Yüksek riskli trem 
bebeklerde nörodavranışsal yeterlilik ve 

stres eşiğini tanımlamak için geliştirilmiştir. 

Fizyolojik hemostazis 
Motor gelişim 
Genel durum 
Uyanıklık durumu 

6    

Anderson Behavioral State 
Scale (ABSS)  

Prematüre bebeklerde uyku uyanıklık 

durumu 
Davranışsal durumlar 12  

NICU Network 
Neurobehavioral Scale 
(NNNS)  

Yüksek riskli yenidoğanlarda nörolojik 

bütünlüğü ve davranışssal fonksiyonları 

değerlendirme 

Nörolojik bütünlük 
Davranışsal fonksiyonlar 
Stres/yoksunluk belirtileri  

115   

Yenidoğan Konfor Davranış 

Ölçeği (COMFORTneo) 
 

YYBÜ’de yatan bebeklerin sedasyon ve 

konfor gereksinimini, ağrı ve distresi 

değerlendirme 

Uyanıklık 
Ajitasyon 
Ağlama 
Beden Hareketleri 
Yüz gerginliği 
Kas tonusu 
Ağrı ve distres tahmini 

6  Kahraman ve ark, 2014 
KüçükAlemdar ve Güdücü 
Tüfekçi, 2015 

ALPS-NEO Yenidoğan Ağrı 

ve Stres Değerlendirme Ölçeği 
Prematüre ve matüre yenidoğanlarda ağrı ve 

stresi değerlendirmek 
Yüz ifadesi 
Solunum şekli 
Ekstremitelerin tonüsü 
El ve ayak aktiviteleri  
Aktivite düzeyi 

5 Ceylan ve Bolışık, 2017 

Yenidoğan Stres Ölçeği Prematüre bebeklerde stresi değerlendirme Yüz ifadesi 
Vücut rengi 
Solunum 
Aktivite düzeyi 
Avutulabilme 
Kas tonusü 
Ekstremiteler 
Postür 

8  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

577 
 

 

Tablo 2. Yenidoğanda Ağrının Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler  

ÖLÇEK KULLANILDIĞI 

ALANLAR 
PARAMETRELER TÜRKÇE’YE 

UYARLAMA 
YAYIN 
YILI 

NFCS: Neonatal 
Face Coding 
System 
 
“Yenidoğan yüz 

hareketleri kodlama 
sistemi” 

Pretermatüre ve term 
yenidoğanlarda, dört 

aydan küçük bebeklerde 
ağrıyı değerlendirmek 

için kullanılır. 

Yüz hareketleri;  
Kaş çatma 
Gözlerini yumma  
Burun kanatlarında  

genişleme 
Açık dudaklar 
Gergin ağız 
Dudak büzme 
Gergin dil 
Çene titremesi 

- 1987 

NIPS: Neonatal 
Infant Pain Scale 
 
“Yenidoğan Bebek 

Ağrı Skalası” 
 

Pretermatüre ve matüre 
yenidoğanlarda 

girişimsel ağrıda 

kullanılır.  

Yüz ifadesi 
Ağlama 
Solunum şekli 
Kollar 
Bacaklar 
Uyanıklık hali 

1999 1993 

CRIES: Neonatal 
Postoperatif Pain 
Scale 
“Yenidoğan 

Postoperatif Ağrı 
Skalası” 

32 hafta üzeri ve ameliyat 
sonrası dönemde 

kullanılır. 

Ağlama 
O2 gereksinimi 
Yaşam bulguları 
Yüz ifadesi 
Uykusuzluk 
 

- 1995 

PIPP: Premature 
Infant Pain Profile 
 
“Prematüre Bebek 
Ağrı Profili” 

28–36 haftalık 

yenidoğanlarda 

girişimsel ağrıda ve 

ameliyat sonrası 

dönemde kullanılır. 

Gebelik yaşı 
Davranışsal durum 
KAH 
O2 doygunluğu 
Alın kırıştırma 
Göz sıkma 
Nazolabial oluğun 

belirginleşmesi 

2015 1996 

EDIN: Neonatal 
Paın And 

Dıscomfort Scale 
 
“Yenidoğan Ağrı 

ve Rahatsızlık 

Ölçeği” 

25-36 GY daki 
yenidoğanlarda kronik 

ağrıyı değerlendirmede 

kullanılır. 

Yüz ifadeleri, 
Vücut hareketleri, 
Uyku kalitesi, 
Hemşireyle iletişimin 
kalitesi, 
Bebeğin 
sakinleştirilebilme 
durumu 

2012 2001 

N-PASS :Neonatal 
Pain Agitation and 
Sedation Scale 
 
“Neonatal Ağrı, 

Ajitasyon ve 
Sedasyon Ölçeği” 

23 GY daki prematüreler 
100 günlük oluncaya 
kadar 
kullanılabilir. Sedasyonu 

sağlamak amacıyla 

yapılan analjeziklerin 

etkilerinin gözlenmesine 
olanak sağlar. 

Ağlama-irritabilite, 
Davranış- durum, 
Yüz ifadesi, 
Ekstremite tonusu, 
Vital bulgular (kalp 
hızı, solunum sayısı, 

kan basıncı ve oksijen 

satürasyonu)  

2011 2003 

 

Sonuç     Bir bebeğin davranışsal ipuçlarını değerlendirerek bakımın planlanması/uygulanması, stabilite ve 

nörogelişimsel bütünlüğü kolaylaştırmaya yönelik yapılan değişiklikler, bebeğin büyüme, olgunlaşması ve 
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iyileşme sürecinde olumlu etkilemektedir. YYBÜ’de bebeğin kalma süresinin kısaltılması, YYBÜ’de kalmanın 

olumsuz sonuçlarının ve maliyetin azaltılması için ipucu temelli bakım önerilmektedir. 
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68-)  EVİMİZİ VE SAĞLIĞIMIZI SÜSLEYEN BİTKİ:  

KOLYOS (PLECTRANTHUS SCUTELLARİOİDES (L.) R. BR.) 

 

Aslıhan CESUR TURGUT1, Mahmut DOĞANTÜRK1, Hale SEÇİLMİŞ CANBAY1, 
 
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 
 

Hastalıklardan uzak, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin yollarını araştırmak tıp dünyasının en çok araştırma 

yaptığı konulardandır. Bu sebeple tükettiğimiz bitkilerin (sebze, meyve, bitki çayı vb) insan vücuduna etkilerinin 

bilinmesi her geçen gün önem kazanmaktadır. Bitkilerle alınan antioksidan maddelerin hücrelerde deformasyona 

karşı koruyucu bir kalkan oluşturması, bu tip doğal ürünlere olan ilgiyi arttırmaktadır. Antioksidanlardan 

polifenoller, en zengin biyoaktif bileşiklerdir ve günlük 1 gram tüketilmeleri, C Vitamininden 10 kat daha fazla 

yarar sağlamaktadır. Bu nedenle güçlü antioksidanlar olarak kabul edilmişlerdir.  

 

Güneydoğu Asya ve Afrika kökenli bir bitki olan Kolyos, halk arasında yaprak güzeli olarak da bilinen pek çok 

evde başköşede yer alan bir süs bitkisidir. Nemli ve verimli topraklarda çok iyi yetişen bu bitki genellikle bir süs 

bitkisi olarak çiçekleri için değil; güzel, dekoratif ve renkli yaprakları için yetiştirilir. Fitoterapide öksürük ve baş 

ağrısı gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. İnsanlar bu bitkinin yapraklarını günlük çay olarak suda 

kaynatıp, semptomları azalıncaya kadar tüketmektedirler. 

 

Bu çalışmada fitoterapide de kullanılan bir süs bitkisi olan Kolyos’un yaprak, çiçek ve dallarında önceden 

belirlenmiş 13 polifenolün miktarları araştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde bitkinin çiçek, yaprak ve dalları 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

 

The Plant That Decorates Our Home and Our Health: 

Coleus (Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.) 

 

ABSTRACT 

 

Researching the ways of living a long, healthy and long life away from diseases is one of the most studied 

researches in the medical world. For this reason, it is becoming more and more important to know the effects of 

the plants (vegetables, fruits, herb tea, etc.) we consume for the human body. The antioxidant substances taken 

with plants, forming a protective shield against deformation in the cells, increases the interest in such natural 

products. Polyphenols from antioxidants are the most abundant bioactive compounds, and consumption of 1 gram 

per day provides 10 times more benefit than vitamin C. Because of this, they were accepted as strong antioxidants. 

 

Coleus, a plant of Southeast Asia and Africa, is an ornamental plant that is found in many of the households, also 

known as leafy, among the public. This plant, which grows well on moist and fertile soil, is not usually grown for 

flowers; It is an ornamental plant grown for its beautiful, decorative and colorful leaves. It is used in the treatment 
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of various diseases such as cough and headache in phytotherapy. People boil the leaves of this plant in water as 

daily tea and consume them until the symptoms are diminished. 

In this study, amounts of 13 pre-determined polyphenols in leaves, flowers and branches of Coleus, which is an 

ornamental plant used in phytotherapy, were investigated. 

 

Giriş 

 

İnsan sağlığında önemli rol oynayan antioksidanlar; organizma tarafından üretilebilen (endojen) ya da dışarıdan 

besinlerle alınabilen (ekzojen) doğal bileşiklerdir. Serbest radikal süpürücü olarak görev almaktadırlar. Metabolik 

faaliyetler sırasında ortaya çıkan oksijen, reaktif oksijen türlerine çevrilebilmekte ve bu da canlı sistemlerde 

toksisiteye sebep olmaktadır. Vücutta antioksidanlar varlığında, oksidatif strese bağlı hasarlar büyük oranda 

azalmaktadır. Antioksidanlar, hidrojen atomu vericisi olarak etki gösterir ve zincir oluşturan radikalleri daha az 

reaktif türlere dönüştürürler. Antioksidanlar, lipit peroksidasyonunu, proteinlerin çapraz bağlanmasını ve DNA 

mutasyonunu engeller (Başer, 2002; Kasnak ve Palamutoğlu, 2015). Organizmaların yaşı ilerledikçe 

antioksidanların organizma tarafından üretimi azalır. İhtiyaç ve üretim arasında oluşacak bu açığın kapatılabilmesi 

için uzmanlar bitkisel antioksidanlara başvurulmasını tavsiye etmektedirler. Bitkisel bu antioksidanlar anormal 

hücre çoğalmalarına ve oksidasyonun zararlarına karşı hücreleri koruyucu bir rol üstlenir (Brown, 1999; Taner, 

2005). İnsan vücudunda sentezlenmeyen önemli doğal antioksidanlardan biri olan polifenoller hemen hemen tüm 

meyve ve sebzelerde az veya çok miktarda bulunurlar (Cemeroğlu ve Acar, 1986). Polifenollerin antioksidan 

aktivitesi serbest radikalleri bağlama kapasitesi veya demiri indirgeme gücüne dayanmaktadır (Yoshino ve 

Murakami, 1998; Pulido vd., 2000). Zengin biyoaktif bileşiklerdir ve bu polifenolik bileşiklerin diyetteki günlük 

1 gr’ının tüketimi, Vitamin C tüketimine göre 10 kat daha değerlidir (Scalbert vd., 2005). Bu nedenle polifenoller 

güçlü antioksidanlar olarak kabul edilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda polifenollerin in vivo şartlarda 

endotelyal fonksiyon artırıcı, hücresel sinyal iletimine katkı sağlayıcı ve iltihap önleyici özellikleri gibi çok daha 

önemli etkilerinin olabileceği ortaya konulmuştur (Williams vd., 2004; Sies vd, 2005; Ramos, 2008; Caton vd., 

2010). Fenolik bileşiklere, beslenme fizyolojisi açısından olumlu etkileri nedeniyle biyoflavonoid ve kılcal 

dolaşım sisteminde geçirgenliği düzenleyici ve kan basıncı düşürücü etkisi göz önüne alınarak P faktörü 

(Permeabilite Faktörü) veya P vitamini adı da verilmektedir. Polifenoller; fenolik asitler ve flavonoidler olmak 

üzere iki gruba ayrılır (Neo vd., 2010). 

 

Kolyos (Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.) Lamiaceae familyasından anavatanı Asya ve Afrika kıtasının 

tropikal bölgeleri olan, çok yıllık, yaz kış yapraklı ve  otsu bir  bitkidir. Halk arasında kolyos; yaprak güzeli, 

koleus, solenostemon, yaprağıgüzel diye de adlandırılır.  Kolyos bitkisinin çiçekleri güzel değildir 

ancak  yaprakları, iki zıt renkli ve çok değişik biçimli olur. Bu sebeple süs bitkisi olarak evlerde ve peyzajda tercih 

edilir. Güneş, bu bitki için çok önemlidir. Yaprakları güneşe ve bulunduğu yere göre renk ve şekil değiştirmektedir 

(Dalimartha, 2000; Departemen, 2000). Gölge yerlerde yaprakların rengi yeşile döner ve canlılığını kaybeder. 

Genellikle süs bitkisi veya tıbbi bitki olarak yetiştirilir. Güneydoğu Asya'dan gelen bitkilerin, nemli ve hendek, 

çeltik tarlalarının kenarı, ya da deniz seviyesinin 1-1300m yüksekliğindeki kırsal yolların kenarı gibi yerlerde 
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yabani olarak yetiştiği görülür. Endonezya’da Kolyos ile yapılan bir çalışmada bitkide pek çok yararlı kimyasal 

bileşik tespit edilmiştir. Bunlar: flavonoidler, tanenler, saponinler, rosmarinic asit, kafeik asit, gallik asit, kuersetin 

ve p-kumarik asit, alkaloidler, etil asetat, metil öjenol, öjenol, timol, fenol, karvakrol, fitosterol ve minerallerdir 

(Thomas, 1992; Winarto, 2007; Bhatt vd., 2013). Kolyosun kullanımı genellikle toplumda ampirik olarak taze ve 

haşlanmış formdadır. Yapraklarının ülser, kulak ve göz iltihabı iyileştirme gibi birçok kullanımı vardır, ayrıca 

kökler ishal ve mide ekşimesi için kullanılır (Wijakusuma vd., 1996; Rice vd., 2011). 

 

Bu çalışmada süs bitkisi olmasının yanı sıra halk ilacı olarak da kullanılan ve halk arasında Kolyos olarak 

adlandırılan Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.’in çiçek, yaprak ve dallarında belirlenen önemli 13 

polifenolün miktarları karşılaştırılmıştır. 

 

 

Yöntem 

 

Bitki Temini 

 

Kolyos (Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.) bitki numuneleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında yetiştirilen bitkilerin çiçek, yaprak ve dallarından 

toplanmıştır. Bitkiden elde edilen tüm kısımlar gruplar halinde liyofilizatörde kurutularak dondurulmuş ve bu 

şekilde muhafaza edilmiştir. 

 

Ekstraksiyon 

 

Analiz öncesi ekstraksiyon işlemlerinde aşağıdaki prosedür takip edilmiştir. 

-    2 g örnek alınır. 

-    Üzerine 10 ml %96’lık etanol ilave edilir. 

-    2 dakika homojenizatörde karıştırılır. 

-    1 gece 45C’deki su banyosunda bekletilir. 

-    Bu süre sonunda 5 dakika süreyle 4000 rpm’de santrifuj yapılır. 

-    Süpernetant kısım alınarak 45oC de tamamen kuruyuncaya kadar rotary evaporatörde uçurulur. 

-    Daha sonra ekstraktlar 1 ml metanol içerisinde çözünür ve fenolik bileşik analizlerinde kullanılırlar (Kiselev 

vd., 2007).  

 

Fenolik Bileşen Analizi 

 

Kolyos bitki numunelerinde bulunan fenolik bileşenlerin analizi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında HPLC cihazı ile yapılmıştır. Sisteme ve metoda 

dair detaylar aşağıda sunulmuştur.  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

585 
 

Kullanılan Sistem: Shimadzu Prominence Marka HPLC 

CBM: 20ACBM 

Dedektör: DAD (SPD-M20A) 

Kolon Fırını: CTO-10ASVp 

Pompa: LC20 AT 

Autosampler: SIL 20ACHT 

Bilgisayar Programı: LC Solution 

Mobil Faz: A: %3 Formik asit B: Metanol  

HPLC analizinde Caponio vd. (1999)’nin metodu modifiye edilerek kullanılmıştır; 0.02 g numune tartılmış, Mobil 

fazda çözülmüş, 0,45 µm filtreden geçirilip HPLC sistemine enjekte edilmiştir.  

 

Çalışmada kullanılan Gallik asit, 3,4-dihidroksibenzoik asit(Protokateşik asit), Klorojenik asit, Vanilik asit, Kafeik 

asit, Ferulik asit, Sinamik asit, 2,5-dihidroksibenzoik (Gentisik) asit, Epikateşin, Ellajik asit, Kuersetin, 

Rosmarinik asit, Sirinjik asit standartları Sigma Aldrich ve Fulica firmalarından ticari olarak temin edilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Çalışmada önemli polifenollerden olan; Gallik Asit, 3,4-dihidroksibenzoik asit, Klorojenik Asit, Vanilik Asit, 

Kafeik Asit, Ferulik Asit, Sinamik Asit, 2,5-dihidroksibenzoik Asit, Epikateşin, Ellajik Asit, Kuersetin, 

Rosmarinik Asit ve Sirinjik Asit olmak üzere 13 bileşen belirlenmiştir. Bu bileşenlerin Kolyosun çiçek, yaprak ve 

dal gibi farklı kısımlarındaki dağılımı tespit edilmiş, ilginç sonuçlara ulaşılmıştır (Tablo 1).  

 

Çiçekte 13 bileşene de farklı miktarlarda rastlanmıştır (Tablo 1). Çalışılan fenolik bileşenlerin yarıdan fazlasında 

(Gallik Asit, 3,4-dihidroksibenzoik asit, Kafeik Asit, Ferulik Asit, Sinamik Asit, Rosmarinik Asit, Ellajik Asit) en 

yüksek değerler çiçekte tespit edilmiştir. Tüm bileşenler içinde en yüksek miktarda bulunan Ellajik Asit olmuştur. 

Ellajik asit çiçeklerde (2346.21 µg/g), en düşük miktarda bulundukları dallardan (33.59 µg/g) yaklaşık 70 kat daha 

fazla tespit edilmiştir. Ellejik asitin kronik hastalıkların başlamasını önlemede ve antikanser konusunda etkili bir 

bileşen olduğu çalışmalarla ortaya konulmuştur (Özgüven ve Yılmaz, 2009; Gupta vd., 2018). Dolayısı ile yüksek 

ellajik asit barındıran kolyos çiçekleri de bu anlamda oldukça değerlidir. 3,4-dihidroksibenzoik asit ve Ferulik Asit 

yaprakta ve dallarda tespit edilememekle birlikte, çiçekte sırası ile 0.02 ve 2.13 µg/g olarak tespit edilmiştir. 

 

Kolyosun yapraklarında ise 13 bileşenin 11’i tespit edilmiş, 2 bileşen (3,4-dihidroksibenzoik asit ve Ferulik Asit) 

tespit edilememiştir (Tablo 1). Anti-kanser bileşenlerden olan Epikateşin ve Kuersetin (Youn vd., 2013; Koyuncu, 

2018) ise tüm bitki kısımları içerisinde en yüksek oranda yaprakta bulunmuştur. Bu miktarlar ise sırası ile 184.97 

ve 81.12 µg/g olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde Levita vd. (2016) yaptıkları çalışmada P. scutellarioides’in 

kuru yapraklarında ve ekstraktında polifenoller, flavonoidler, saponinler ve kinonlar içerdiği tespit etmişlerdir.  
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Dallarda ise 10 bileşen tespit edilirken, 3 bileşen (3,4-dihidroksibenzoik asit, Ferulik Asit, Rosmarinik Asit) tespit 

edilememiştir (Tablo 1). 13 bileşenden 4 tanesi olan Klorojenik Asit, Vanilik Asit, 2,5-dihidroksibenzoik asit ve 

Kuersetin ise çiçek ve yaprağa göre dallarda en yüksek oranda bulunmuştur. Miktarları ise sırası ile 2.31, 26.34, 

117.89 ve 93.48 µg/g’dır. Bu dört bileşenin de çok değerli bileşenler olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur 

(Tosun, 2005; Itoh vd., 2010; Sato vd., 2011; Kim vd., 2018).  

 

3,4-dihidroksibenzoik asit (Protokateşik Asit) ve Ferulik Asite yalnızca Kolyosun çiçeklerinde rastlanmıştır. 

Protokateşik Asit’in antioksidan ve kanser üzerine etkinliği ile ilgili çalışmalar devam etmektedir (Tanaka vd., 

2011). Ferulik asit ise bitkilerin hücre duvarlarında bulunan bir bileşendir. Süper antioksidan özelliklere sahiptir. 

Bu da onu serbest radikallerle savaşmada son derece etkili bir madde yapar ve özellikle C ve E vitaminleri ile 

kombine edildiğinde cildi UV ışınlarından kaynaklanan hasardan korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir (Graf, 

1992; Kikuzaki vd., 2002). Dolayısı ile yalnızca çiçeklerde bulunan bu fenolikler oldukça önemlidir. 

 

Fenolik bileşenlerin kalibrasyon fonksiyonu (y) ve korelasyon katsayıları (R2) ise Tablo 2.’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Kolyos Bitkisinin Farklı Kısımlarında Bulunan Fenolik Bileşen Miktarları 
 

* Sonuçlar µg/g olarak verilmiştir.  

 

Tablo 2. Fenolik Bileşenlerin Kalibrasyon Fonksiyonu (y) ve Korelasyon Katsayıları (R2) 
 

 

Numu
ne 

*Gallik 
Asit 

3,4-
dihidroksi 

benzoik 
asit  

Kloro 

jenik 
Asit 

Vanilik 
Asit 

Kafeik 
Asit 

Ferulik 
Asit 

Sinamik 
Asit 

2,5-
dihidroksi 

benzoik 
Asit 

Epikate
şin 

Ellaji
k 

Asit 

Kuerse
tin 

Rosmarinik 
Asit 

Sirin
jik 
Asit 

Çiçek 0.98 0.02 0.59 0.34 49.26 2.13 16.46 3.67 57.25 
2346.
21 

30.07 110.21 25.94 

Yapra
k 

0.09 < LOD 0.02 5.95 34.39 < LOD 9.15 106.34 184.97 70.44 0.89 83.65 81.12 

Dal 0.37 < LOD 2.31 26.34 25.09 < LOD 13.31 117.89 2.24 33.59 93.48 < LOD 2.22 

 
Gallik 
Asit 

3,4-
dihidroks
i  

benzoik 
asit  

Kloro 

jenik 
Asit 

Vanilik 
Asit 

Kafeik 
Asit 

Ferulik 
Asit 

Sinamik 
Asit 

2,5-
dihidrok
si 

benzoik 
Asit 

Epi 

kateşin 

Ellajik 

Asit 

Kuer 

setin 

Rosmari
nik Asit 

Siri
njik 
Asit 

Y 
320183x 
+ 20047 

433017x 
+ 8712,3 

325955x 
+ 67549 

78672x + 
7413,6 

6181,4x - 
4294,8 

700922x 
+ 16042 

675641x + 
110774 

49170x + 
5676,2 

51980x + 
6328,6 

209126x 
+ 17174 

663587x 
+ 7091,1 

576092x 
+ 6230,1 

419
586
x + 
386
75 

R
2 

 0,9996 0,9995 1 0,999 0,9998 0,9992 0,9999 0,9998 0,9999 0,9997 0,9994 0,9998 
0,99
95 
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Sonuç 

 

Kolyos (Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.), farklı renk ve biçimlerdeki yaprakları ile evlerimizi süsleyen 

güzel bitkiler arasında yer almaktadır. Ülkemizde halk ilacı olarak pek bilinmemektedir. Bunun yanı sıra başta 

Endonezya olmak üzere farklı ülkelerin halkları tarafından pek çok rahatsızlığı (öksürük, baş ağrıları, ülser, kulak 

ve göz iltihabı) iyileştirmede kolyos çayı kullanılmaktadır. Kimyasal içeriğine ilişkin çalışma sayısı oldukça azdır. 

Bazı fenolik bileşenlerin bitkinin yalnızca belirli kısımlarında bulunması ve miktarlarının önemli farklılıklar 

içermesi, bu bitkinin tüketiminde dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Cilt iyileştirme, anti-kanser vb. kullanım 

amacı belirlenip, hedefe yönelik tüketilmesi daha efektif sonuçlar doğurabilecektir. Unutmamak gerekir ki 

bilinçsiz tüketim (aşırı tüketim, antagonistik/ sinerjik etki vb.) istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. 16. 

yüzyılın önemli bilim insanlarından ve modern tıbbın kurucularından olan Paracelsus’un da dediği gibi “bütün 

maddeler zehirdir, zehirle ilacın tek farkı dozdur.”.  
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69-)  AK ZAMBAK (LİLİUM CANDİDUM) TOHUMLARININ FARKLI BESİ 

ORTAMLARINDA ÇİMLENME VE GELİŞME PERFORMANSLARININ 

BELİRLENMESİ 
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(Bu araştırma makalesi Meltem Erdem’in lisans bitirme tezinden üretilmiştir) 

Ak zambak (Lilium candidum) Tohumlarının Farklı Besi Ortamlarında Çimlenme ve Gelişme 

Performanslarının Belirlenmesi 

Özet 

Bu çalışma Lilium candidum (Akzambak, Mis zambak) tohumlarının çimlenmesi ve bitki gelişimi için ideal BAP 

ve IAA konsantrasyonunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada MS (M5519) besi ortamı ve bu 

ortama 0.1, 0.5 mg.l-1 BAP/İAA ve 0.5 mg.l-1 BAP+İAA oksin ve stokinin hormonları ilave edilmiş 6 farklı besi 

ortamı kullanılarak bu hormonların tohum çimlenmesi ve bitki gelişimine etkileri araştırılmıştır.  

Araştırma sonucunda en fazla sayıda tohum çimlenmesi (%100) hormon içermeyen ortamda gerçekleşirken, 

ortalama çimlenme süresi bakımından en kısa süre (19 gün) 0.5 mg.l-1 BAP ve 0.1 mg.l-1 BAP içeren ortamlarda 

gerçekleşmiştir. Tohumların çimlenme süreleri üzerine BAP hormonu olumlu etki yapmıştır. Bitkide soğan sayısı, 

bitki gelişimi, yaş ağırlık ve kuru madde birikimi açısında ise 0.5 mg.l-1 IAA hormonu içeren ortam en yüksek 

sonucu ortaya koymuştur. İki hormonun birlikte kullanımı ise genel anlamda çimlenme üzerine olumlu, bitki 

gelişimi üzerine olumsuz etki yapmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ak zambak, Lilium candidum, BAP, IAA 

Determination of Germination and Growth Performance of Lilium candidum Seeds 

in Different Media  

Abstract 

This study was conducted to determine the ideal BAP and IAA concentration for germination and plant growth of 

Lilium candidum (White lily) seeds. The effects of these hormones on seed germination and plant growth were 

investigated by using 6 differant MS medium (M5519), without hormons and 0.1, 0.5 mg.l-1 BAP/IAA and 0.5 

mg.l-1 BAP + IAA were added auxin and cytokinin hormones. 
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As a result of the study, the highest number of seed germination (100%) occurred in the hormone-free medium, 

while the average time to germinate the shortest time (19 days) was performed in the medium was containing 0.5 

mg.l-1 BAP and 0.1 mg.l-1 BAP. BAP hormone has a positive effect on the germination times of the seeds. In 

terms of plant number, plant growth, wet weight and dry matter accumulation, the medium containing 0.5 mg.l -1 

IAA hormone revealed the highest result. The combined use of the two hormones has a positive effect on 

germination in general terms, and has a negative effect on plant growth. 

Keywords: White lily, Lilium candidum, BAP, IAA 

Giriş 

Zambak (Liliaceae) familyasının Lilium cinsinden olup soğanlı bir bitkidir. Zambak familyasında bu cinse ait 

yaklaşık 110 civarında bitki türü vardır. Genellikle bahçe ve süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Asya, Avrupa ve 

Amerika kıtası gibi dünyanın hemen her tarafında yayılış gösteren zambaklar, kesme çiçekçilik, bahçe çiçeği, saksı 

çiçeği olarak çiçekçilikte, eczacılıkta ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır (Kaya, 2011). Türkiye’de Güneybatı 

Anadolu Bölgesi, İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Antalya çevresi dağılım göstermektedir (Özen ve ark., 2012; 

Daneshvar-Royandazagh ve ark., 2014; Ocak, 2014).  

Akzambaklar çok yıllık (Işık, 2014), otsu, monoik ve soğanlı bitkilerdir (Aka, 2005).  Soğanlar dişe benzer. 

Zambakların dip yapraklarının her biri bir dişten çıkmıştır. Zambak çiçeği soğanlı bitkiler arasında pullu yapısı 

sayesinde diğer bitkilerden daha farklı oluşu ile göze çarpar. Balık pullarını andıran bu pullar aslında besin depo 

etmeye yarayan yapraklardır. Bir tane zambak soğanında yaklaşık 50 tane kadar pul bulunmaktadır. Bu pulların 

hepsi dip tablaya bağlıdırlar. En iç tarafta bulunan pulun dibinde ise büyüme noktası oluşmaktadır. 

Akzambaklar, diğer birçok zambak türü gibi Kuzey Yarımküre’de yaygın olup Akdeniz iklim kuşağı bitkisidir. 

Bu nedenle subtropik kıyı kesiminde doğal olarak yetişmesinin yanında, değişik ekolojik koşullara nispeten 

uyabilen bir zambak türü olarak dünyanın değişik bölgelerinde tarla ölçeğinde kültürü yapılmaktadır (Aka, 2005). 

Akzambak beyaz çiçeklidir. Diğer zambak türlerinin aksine bunun soğanı çok derine gömülmemelidir. Kışı 

yapraklı geçirir. PH derecesi nötr veya hafif alkali toprakları sever. Susuzluğa dayanıklıdır. Anavatanı Anadolu ve 

Balkanlar’dır. Boyu yerine göre bir metreyi çok fazla aşabilir (Anonim, 2016). 

Akzambak, Türkiye için endemik olmamakla birlikte tükenme tehlikesi altında olan bir türdür. Özellikle alçak 

rakımlarda insanlarla iç içe olan yerlerde yetiştiğinden soğanları köylüler tarafından yoğun bir şekilde sökülüp 

satılmaktadır. Yetiştiği alanların çoğunda popülasyon yoğunluğu zayıftır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre 

VU (vulnerable) tehlike kategorisinde yer almaktadır. VU kategorisi, son 10 yıl veya 3 nesil içinde popülasyonda 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

593 
 

%20 oranında bir azalma olacağı düşünülen; yayılış alanı 10 lokasyondan fazla olmayan, yayılış alanı toplam 

20000 km², olgun birey sayısı 10000’den az veya arazi çalışmaları sırasında yüz yıl içinde popülasyonunda %10 

azalma olabileceği düşünülen, doğada orta vadeli gelecekte yüksek tehdit altında olan taksonları bulunduran 

gruptur (Aka, 2005). 

Zambak genellikle soğanla çoğaltılmaktadır. Ancak soğanların iri olması özellikle muhafaza ve taşımada tohuma 

oranla çok daha fazla alana ihtiyaç gerektirmektedir ve özellikle soğanların depolanmasında özel geliştirilmiş 

depolara ihtiyaç vardır. Tohumla çoğaltımda ise tohumlar kolay çimlenmedikleri için tohumların 

çimlendirilmesinde özel çaba sarf edilmesi gerekmektedir ve tohumdan elde edilen bitkilerin ilk yıl çiçek vermesi 

pek mümkün olmamaktadır. Bu çalışma Akzambak  tohumlarının farklı konsantrasyonlarda Stokinin (BAP -benzil 

amino pürin) ve Oksin (İAA - indol asetik asit) içeren besi ortamlarındaki çimlenme ve gelişme performanslarını 

belirlenmek amacıyla yapılmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma Akzambak tohumlarının farklı konsantrasyonlarda BAP ve IAA içeren besi ortamlarında çimlenme ve 

gelişme performanslarını belirlemek amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal 

Biyoteknoloji Bölümü Doku Kültürü Laboratuvarında yapılmıştır. 

Akzambak tohumları ekim öncesi mikroorganizmalardan arındırmak için sterilizasyona tabi tutulmuştur. 

Sterilizasyon için ilk öce tohumlar %70’lik Etil alkolde 30 saniye ön sterilizasyona tabi tutulup ardından %20’lik 

çamaşır suyunda 10 dakika steril edikten sonra biyogüvenlik kabini içerisinde steril su ile 3 kez durulanmıştır. 

Daha sonra steril hale getirilen bu tohumlar her bir besi ortamı için 5 petri ve her petride beşer tohum olacak 

şekilde petrilere ekimleri yapılmıştır. Araştırmada farklı konsatrasyonlarda BAP ve IAA içeren Murashige and 

Skoog (MS) (Sigma Aldrich - M5519) besi ortamı kullanılmıştır (Çizelge 1). Ekim sonrası petriler günlük olarak 

kontrol edilmiş ve çimlenen tohumlar daha iyi gelişebilmeleri için aynı besi ortamı içeren magenta kaplarına 

aktarılmış ve çimlenen tohum sayıları kaydedilmiştir. 

Ekimden sonraki 105. günde magenta kaplarında gelişen bitkicikler alınarak kökleri yıkanmış ve kurutma kağıdı 

ile kurulanarak aşağıdaki ölçüm, tartım ve sayımlar yapılmıştır. Ölçümler kumpas yardımıyla, tartımlar ise 

1/10.000 duyarlı hassas terazide gerçekleştirilmiştir. 
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Çizelge 3.1. Araştırmada kullanılan besi ortamları 

Kimyasal Madde MS5519 
mg/lt 

 Besi Ortamı No BAP 
mg/lt 

IAA 
mg/lt 

KNO3 1900  MS5519-1 - - 

CaCl2.H2O 332.2  MS5519-2 0.5 - 

NH4NO3 1650  MS5519-3 - 0.5 

MgSO4.7H2O 180.7  MS5519-4 0.1 - 

KH2PO4 170  MS5519-5 - 0.1 

Na2-EDTA 37.25  MS5519-6 0.5 0.5 
FeSO4.7H2O 27.85     

H3BO3 6.2     
MnSO4.H2O 16.9     
ZnSO4.7H2O 8.6     
KI 0.83   

Na2MoO4.H2O 0.25   

CuSO4.5H2O 0.025   

CoCl2.6H2O 0.025   

Glycin 2.0   

Myo-Inostol 100   
Nicotinic asit 0.5   
Pyrodoxine-HCl 0.5   

Thiamin HCI 0.1   

Sukroz 30 000   

Agar 7 000   

PH 5.8   
 

i. Çimlenme süresi: Ekimden itibaren tohumda burunlanmanın başlangıcına kadar geçen süreyi ifade eder. 

ii. İlk yaprağın boyu (cm): Ekimden 105 gün sonra bitkilerin soğan kısmı bittikten sonra ilk yaprağın tepe 

noktasına kadar olan kısmın uzunluğu ifade eder.  

iii. Soğan sayısı (adet): Ekimden 105 gün sonra bitkide gelişen ana soğan ve buna bağlı olarak gelişen soğan 

pulcuklarının sayısını ifade eder. 

iv. Kök uzunluğu (cm): Ekimden 105 gün sonra bitkilerin soğan kısmının altından kök ucuna kadar olan 

mesafenin uzunluğunu ifade eder. 

v. Soğan uzunlukları (cm): Ekimden 105 gün sonra bitkilerin soğanlarındaki kök başlangıcı ve soğanın tepe 

noktası arasındaki mesafenin uzunluğunu ifade eder 

vi. Soğan çapı (cm): Ekimden 105 gün sonra kumpas ile soğanlar en kalın noktasından ölçülerek 

belirlenmiştir. 

i. Toplam yaş ağırlık (gr): Ekimden 105 gün sonra bütün bitkinin hassas terazide tartılması ile 

belirlenmiştir. 
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ii. Toplam kuru ağırlık (gr): Yaş ağırlığı alınan bitkilerin kese kağıdı içerisine koyularak 60°C’de 48 saat 

tutulması ve sonrasında hassas terazide tartılması ile belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin minimum maksimum ve ortalama değerlerinin hesaplanmasında ve 

grafiklerin çizilmesinde Microsoft Excell paket programından yararlanılmıştır. 

 

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının çimlenme oranları (%) Şekil 

1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Farklı besi ortamlarına ekilen Akzambak tohumlarının çimlenme oranları (%) 

Şekil 1’in incelemesinden de anlaşılacağı gibi hormonsuz besi ortamına ekilen tohumların tamamı çimlenirken 0.5 

mg.l-1 BAP + 0.5 mg.l-1 IAA içeren 6 numaralı besi ortamında %84’ü çimlenmiş, 0.5 mg.l-1 BAP ve 0.5 mg.l-1 IAA 

içeren besi ortamlarında %80’i çimlenmiş 0.1 mg.l-1 BAP ve 0.1 mg.l-1  IAA içeren besi ortamlarında ise %64’ü 

çimlenmiştir.  

Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının çimlenme sürelerine ilişkin 

minimum maksimum ve ortalama değerleri Şekil 2’de verilmiştir. 

0

20

40

60

80

100

120

YALIN 0,5 BAP 0,5 İAA 0,1 BAP 0,1 İAA 0,5BAP +
0,5 İAA

BESİYERİ

(%)



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

596 
 

 

Şekil 2. Akzambak tohumlarının çimlenme sürelerine ilişkin minimum maksimum ve ortalama süreleri 

Şekil 2’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi besi ortamına ekilen tohumlar minimum 3 (0.1 mg.l-1 BAP) ve 

maksimum 52 (YALIN) günde çimlenmiştir. Ortalama değerleri incelediğimizde ise çimlenme minimum 19 günde 

0.1 mg.l-1 BAP ve 0.5 mg.l-1 BAP hormonu içeren besi ortamlarında, maksimum 29 günde yalın besi ortamında 

gerçekleşmiştir. 

Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının en uzun yaprak uzunluklarına 

ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 3. Akzambak tohumlarının en uzun yaprak uzunluğuna ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri 
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Şekil 3’ ün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi besi ortamına ekilen tohumların çimlenmesi neticesinde ortaya 

çıkan ilk yaprağın uzunluğunun minimum 0.06 cm (0.5 mg.l-1 İAA) ve maksimum 12.55 cm (0.5 mg.l-1 İAA) 

arasında değiştiği belirlenmiştir. Ortalama değerleri incelediğimizde ise minimum 3.62 cm 0.5 mg.l-1 BAP 

hormonlu besi ortamında, maksimum 7.56 cm 0.5 mg.l-1 İAA içeren besi ortamında tespit edilmiştir. 

Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının kök uzunluklarına ilişkin 

minimum, maksimum ve ortalama değerleri Şekil 4’de verilmiştir. 

  

Şekil 4. Akzambak tohumlarının kök uzunluklarına ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri 

Şekil 4’ün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi besi ortamına ekilen tohumların oluşturduğu kök uzunlukları 

minimum 0 cm (0.5 mg.l-1 BAP, 0.5 mg.l-1 BAP+0.5 mg.l-1 İAA) ve maksimum 9.76 cm (Yalın) arasında 

değişmiştir. 

Ortalama değerleri incelediğimizde kök uzunlukları minimum 0.62 cm 0.5 mg.l-1 BAP hormonlu besi ortamında, 

maksimum 4.94 cm yalın besi ortamında tespit edilmiştir. 
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Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının soğan sayılarına ilişkin 

minimum, maksimum ve ortalama değerleri Şekil 5’de verilmiştir. 

Şekil 5. Akzambak tohumlarının soğan sayılarına ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri 

Şekil 5’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi besi ortamına ekilen tohumlardan elde edilen bitkilerden 0.5 mg.l-

1 BAP, 0.1 mg.l-1 BAP, 0.1 mg.l-1 İAA, 0.5 mg.l-1 BAP+0.5 mg.l-1 İAA besi ortamlarındakilerin bazıları hiç soğan 

oluşturmazken ve 0.5 mg.l-1 İAA besi ortamındakiler 11 adet ile maksimum sayıda soğan oluşturmuştur. Ortalama 

değerleri incelediğimizde soğan sayısı minimum 0.14 adet ile 0.5 mg.l-1 BAP+0.5 mg.l-1 İAA içeren besi 

ortamında, maksimum 2.8 adet ile 0.5 mg.l-1 İAA içeren besi ortamından elde edilmiştir. 

Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının ana soğan uzunluklarına 

ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6. Akzambak tohumlarının ana soğan uzunluklarına ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri 
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Şekil 6’nın incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 0.5 mg.l-1 BAP, 0.1 mg.l-1 BAP, 0.1 mg.l-1 İAA, 0.5 mg.l-1 

BAP+0.5 mg.l-1 İAA içeren besi ortamlarındaki bitkilerin bazıları hiç soğan oluşturmadığı için bu ortamlarda ki 

bitkilere ilişkin olarak ana soğan uzunlukları minimum 0 cm olarak verilmiştir. Maksimum soğan uzunluğu ise 

0,73 cm olarak yalın besi ortamında tespit edilmiştir. 

Ortalama değerleri incelediğimizde ana soğan uzunlukları minimum 0.03 cm 0.5 mg.l-1 BAP +0.5 mg.l-1 IAA 

içeren besi ortamında, maksimum 0.68 cm ile 0.5 mg.l-1 İAA içeren besi ortamında tespit edilmiştir. 

Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının ana soğan çaplarına ilişkin 

minimum, maksimum ve ortalama değerleri Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7. Akzambak tohumlarının ana soğan çaplarına ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri 

Şekil 7’nin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 0.5 mg.l-1 BAP, 0.1 mg.l-1 BAP, 0.1 mg.l-1 İAA, 0.5 mg.l-1 

BAP+0.5 mg.l-1 İAA içeren besi ortamlarındaki bitkilerin bazıları hiç soğan oluşturmadığı için bu ortamlarda ki 

bitkilere ilişkin olarak ana soğan çapları minimum 0 cm olarak verilmiştir. Maksimum soğan çapı ise 2.6 cm olarak 

0.5 BAP mg.l-1 + 0.5 İAA mg.l-1 içeren besi ortamından elde edilmiştir. 

Ortalama değerleri incelediğimizde ana soğan çapları minimum 0.04 cm ile 0.5 BAP mg.l-1 + 0.5 İAA mg.l-1 içeren 

besi ortamında, maksimum 0.49 cm 0.5 mg.l-1 İAA içeren besi ortamında tespit edilmiştir. 

Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının yaş ağırlıklarına ilişkin 

minimum, maksimum ve ortalama değerleri Şekil 8’de verilmiştir. 
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Şekil 8. Akzambak tohumlarının yaş ağırlıklarına ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri 

Şekil 8’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi besi ortamında gelişen bitkilerin yaş ağırlığı minimum 0.06 gr (0.5 

mg.l-1 BAP) ve maksimum 9.77 gr (0.5 mg.l-1 İAA) arasında değişmiştir. 

Ortalama değerleri incelediğimizde yaş ağırlık minimum 0.21 gr 0.1 mg.l-1 BAP içeren besi ortamında, maksimum 

2.44 gr 0.5 mg.l-1 İAA içeren besi ortamında tespit edilmiştir.  

Araştırmaya konu besi ortamlarında ekimi gerçekleştirilen Akzambak tohumlarının kuru ağırlıklarına ilişkin 

minimum, maksimum ve ortalama değerleri Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Şekil 9. Akzambak tohumlarının kuru ağırlıklarına ilişkin minimum, maksimum ve ortalama değerleri 
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Şekil 9’un incelenmesinden de anlaşılacağı gibi besi ortamlarında gelişen bitkilerin kuru ağırlığı minimum 0.01 

gr (YALIN, 0.5 mg.l-1 BAP, 0.5 mg.l-1 İAA, 0.1 mg.l-1 BAP, 0.5 mg.l-1 BAP+0.5 mg.l-1 İAA) ve maksimum 0.70 

gr  (0.5 mg.l-1 İAA) arasında değişmiştir. 

Ortalama değerleri incelediğimizde kuru ağırlık minimum 0.03 gr 0.1 mg.l-1 BAP içeren besi ortamında, 

maksimum 0.22 gr 0.5 mg.l-1 İAA içeren besi ortamında tespit edilmiştir. 

Ak zambak tohumlarında çimlenme sayıları üzerine hormonların olumsuz etki yaptığını ancak çimlenme süreleri 

üzerine ise başta BAP hormonu olmak üzere araştırmaya konu hormonların olumlu etki yaptığı söylenebilir. 

Tohum çimlenmesi üzerine benzer bir çalışma tespit edilemediği için bu durumun diğer çalışmalarla kıyaslaması 

gerçekleştirilememiştir. Ancak farklı bitkiler incelendiğinde bu hormonların tohum çimlenme süresi üzerine 

olumlu etki yaptığı belirtilmiştir (Özdemir ve ark., 2014, Srivastava ve ark, 2015). 

Oksin hormonları düşük konsantrasyonda kullanıldığı zaman kök oluşumunu, sitokinin hormonları ise sürgün 

oluşumunu teşvik etmektedir. Aynı zamanda yüksek konsantrasyonlardaki stokinin hormonları kök oluşumunu, 

oksin hormonları ise sürgün oluşumunu engellemektedir. Bu iki hormonun besi ortamında eşit miktarda ve dengeli 

seviyede yer alması bitkide kallus oluşumunu teşvik etmektedir (Hatipoğlu, 2015). Ancak bitkide kök ve toprak 

üstü aksamın gelişimi aslında bu organların karşılıklı etkileşimi içerisindedir. Her ne kadar bir stokinin hormonu 

olan BAP bitkide toprak üstü aksamın gelişimini teşvik etse de toprak altı aksamın oluşumuna ket vurabilmektedir. 

Bu olay in vitro koşullarda besi ortamında cereyan ettiği için bitki köklerinin oluşumu engellendiği zaman bitki 

besi ortamından yararlanamamakta ve bu durum bitkinin toprak üstü olarak nitelendirilen kısımlarının gelişimini 

de olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada da 0.5 mg.l-1 konsantrasyondaki BAP hormonu bitki toprak altı aksamı 

olan soğan ve kök oluşumu üzerine olumsuz etki yapmıştır. İlk yaprağın uzunluğu 0.1 mg.l-1 BAP içeren ortamda 

iyi olmasına rağmen genel anlamda bitki toprak üstü aksamlarının oluşumu ve kuru madde birikimi düşük 

kalmıştır. Benzer şekilde genel bitki gelişimi incelendiği zaman kök gelişiminin iyi olduğu homon içermeyen yalın 

ortam ve IAA hormonu içeren ortamlarda toprak üstü aksan olarak nitelendirilen kısımlarında iyi gelişim 

gösterdiği görülmektedir. Oksin ve stokikin hormonlarının dengeli olduğu 0.5 BAP mg.l-1 + 0.5 İAA mg.l-1 

ortamında ise hem toprak üstü hem de toprak altı organlarının zayıf kaldığı gözlenmiştir. Bu durumun bitkinin 

kallus oluşumuna zorlanmasından kaynakladığını söyleyebiliriz. 

0.5 mg.l-1 konsantrasyondaki IAA hormonu ise bitki toprak altı aksamı olan soğanlar üzerinde olumlu etki 

yapmıştır. IAA genel anlamda hem kök hem de soğan gelişimi üzerine olumlu etki yapmıştır. 

Sonuç 
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Araştırma sonucunda en fazla sayıda tohum çimlenmesi (%100) hormon içermeyen ortamda gerçekleşirken, 

ortalama çimlenme süresi bakımından en kısa süre (19 gün) 0.5 mg.l-1 BAP ve 0.1 mg.l-1 BAP içeren ortamlarda 

gerçekleşmiştir. Tohumların çimlenme süreleri üzerine başta BAP hormonu olmak üzere kullanılan hormonlar 

olumlu etki yapmıştır. Bitkide soğan sayısı ve gelişimi ve gerekse yaş ağırlık ve kuru madde birikimi açısında ise 

0.5 mg.l-1 IAA hormonu içeren ortam en yüksek sonucu ortaya koymuştur. Dolayısıyla araştırmada kullanılan 

hormonların Akzambak tohumlarının çimlenme sayıları üzerine olumsuz etki yaptığı ancak çimlenme süreleri 

üzerine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. Yine aynı şekilde bitki gelişimi üzerine IAA hormonunun olumlu BAP 

hormonunun ise olumsuz etki yaptığı saptanmıştır.  

Doku kültürü çalışmalarında daha fazla sayıda bitki elde etmek için tohumların öncelikli olarak hormonsuz besi 

ortamında çimlendirilerek sonra hormon içeren ortama aktarılması daha iyi sonuç verecektir. 

Bu çalışma daha farklı zambak genotiplerinde ve daha farklı oksin ve stokinin hormonları da kullanılarak 

tekrarlanabilir ve bu sayede genotipin etkisi de belirlenerek oksin ve stokinin grubu hormonların zambak bitkisinde 

tohum çimlenmesi ve bitki gelişimi üzerine etkileri daha net ortaya konulabilir. 
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70-)  İŞİTSEL GİRİŞİMLERİN PREMATÜRE BEBEKLERE YAPILAN İNVAZİV 

İŞLEMLER SIRASINDAKİ AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kahraman, Arş. Gör. Merve Gümüş, Arş. Gör. Şeyda Binay 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. 

 

Amaç: Bu çalışma prematüre bebeklerin ağrısını azaltmaya yönelik kullanılan işitsel girişimler ile ilgili 2007-

2018 yılları arasında yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik 

biçimde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Bu incelemede, Pubmed, Science Direct, Cochrane Library, PsychINFO, Proquest arama motorlarında, 

prematüre bebek (preterm infants, premature infants, preterm baby, premature baby), ses (voices-noise), işitsel 

girişim (auditory interventions), ağrı (pain), ağrılı işlem (painful prosedure) anahtar kelimeleri ile tarama 

yapılmıştır. Konuyla ilgili 42 ulusal ve uluslararası yayına ulaşılmış olup araştırmaya dahil edilme kriterlerine 

uygun olarak 14 yayın çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. İşitsel girişimlerin büyüme, taburculuk süresi, 

fizyolojik ve davranışsal parametrelere etkisini inceleyen çalışmalar ile derleme ve sistematik derlemeler 

çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırmaya dahil edilen tüm yayınlar çalışma yöntemleri ve bulguları açısından 

sistematize edilerek incelenmiştir. 

Bulgular: Bu sistematik inceleme sonunda prematüre bebeklere invaziv işlemler sırasında ağrıyı azaltmada, 

müziğin (klasik ve yöresel müzikler, ninni), anne karnındaki seslerin (beyaz gürültü) ve annenin kaydedilmiş 

sesinin kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca kulak tıkacı ile sesin azaltılması ve anne karnında maruz kalınan müziğin 

doğum sonrası da dinletilmesi gibi girişimlerde uygulanmıştır.  

Sonuç: Ağrılı girişimlerde işitsel girişimlerin kontrol grupları ile karşılaştırıldığında ağrıyı azalttığı fakat ağrıyı 

azaltmada farklı girişimler kullanıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda etkin ağrı yönetiminde işitsel girişimlerin diğer girişimler ile kombine edilerek kullanılması sonucuna 

varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: ses, işitsel girişim, ağrı, prematüre. 

 

THE EFFECT OF PAIN OF AUDITORY INTERVENTIONS DURING THE HEEL LANCE IN 

PREMATURE INFANTS 

Asist. Prof. Dr. Kahraman A., Research Asist. Gümüş M.,, Research Asist. Binay Ş. 

Ege University, Faculty of Nursing, Pediatric Nursing Department 
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Aim: This study was conducted in order to review the published studies between 2007-2018 on the auditory 

interventions used to reduce the pain of premature babies and systematically examine the data obtained from the 

studies. 

Methods: In this review, PubMed, Science Direct, Cochrane Library, PsychINFO, Proquest search engines were 

searched by keywords (premature infants, preterm infants, premature babies, voices-noise, auditory interventions, 

pain, painful procedures). 42 national and international publications were reached and 14 publications were 

evaluated within the scope of the study in accordance with the inclusion criteria. Studies that examine the effects 

of auditory interventions on growth, duration of discharge, physiological and behavioral parameters, compilation 

and systematic comparisons were not included in the study. All publications included in the study were 

systematized and examined in terms of their working methods and findings. 

Results: At the end of this systematic investigation, it was determined that premature infants were used to reduce 

pain during invasive procedures, music (classical and regional music, lullaby), mother's voice (white noise) and 

mother's recorded voice. It has also been used in attempts to reduce voice with ear plugs and to listen to music 

exposed in the womb after birth. 

Conclusion: In painful interventions, it was determined that there was no significant difference between the groups 

when the auditory interventions reduced the pain when compared to the control groups, but different interventions 

were used to reduce the pain. As a result of the study, it was concluded that auditory interventions were used in 

combination with other interventions in effective pain management. 

Key words: voice, auditory interventions, pain, premature. 

Giriş 

Prematüre doğum, 37. gebelik haftasından veya gestasyonun 259. gününden önce meydana gelen, uzun 

dönem komplikasyonlara ve yüksek oranda mortalite ve morbidite hızına neden olan bir durumdur (WHO, 2014). 

Doğum oranları incelendiğinde, dünyada her yıl 15 milyon prematüre bebeğin dünyaya geldiği bildirilmekte ve 

bu sayının artacağı tahmin edilmektedir (Blencow ve ark. 2012, Kinney ve ark. 2013).  Son yıllarda meydana gelen 

teknolojik ilerlemeler, 22. gestasyon haftası gibi erken dönemlerden itibaren doğan bebeklerin yaşamda kalma 

şansını arttırmaktadır. Yaşamda kalan premetüre bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde haftalar ve aylar 

geçirmektedir (Altimier&Phillips, 2013). Yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ), uterusun koruyucu ortamı 

dışında bebeğin gelişimini devam ettirdiği (Altimier&Phillips, 2013) ve tüm duyularının ciddi ve aşırı bir uyarılma 

ile karşı karşıya kaldığı savunulan bir ortamdır (Johnston ve ark. 2011).   

Prematüre bebekler gelişimsel ve çevresel faktörlerin yanı sıra yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 

kaldıkları süre içerisinde rutin bakımın bir sonucu olarak sık sık tekrarlanan ağrılı işlemlere maruz kalmaktadır 

(Johnston ve ark. 2011). Ağrılı işlemlerden en sık uygulananı topuk kanı alma işlemidir. Topuk kanı alma basit 

bir işlem olarak görülmesine rağmen, topuğun delinmesi, alınan örneğin yetersizliği sonucu topuğun sıkılması, 

örneğin kalitesinin değişmesi ve kontaminasyonu nedeniyle işlemin tekrar edilmesi,  kan alma süresinin uzaması 

gibi nedenlerle yenidoğanlar için oldukça ağrılı ve stresli bir durumdur (Morrow ve ark. 2010). Ağrılı ve stresli 
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işlemler uzun dönemde, prematüre bebeklerde fizyolojik, psikolojik ve davranışsal sekellere yol açabilmektedir. 

Bununla birlikte prematüre bebeklerde ağrı ve stresi azaltacak girişimlerin, bu sekelleri önleyebileceği 

belirtilmektedir (NANN, 2011). Ağrılı ve stresli işlemler sırasında, gelişimsel destekleyici bakım uygulamaları 

kapsamında yer alan oral glikoz veya sukroz uygulamaları, emzik kullanma, kanguru bakımı, topikalanestezik 

ilaçlar, pozisyon uygulamaları veya kundaklama gibi uygulamalar kullanılmaktadır (Losacco ve ark. 2011). Ayrıca 

ağrının azaltılmasında duyusal girişimlerinde uygulanması önerilmektedir (Sajjadian ve ark. 2017; Abdeyazdan 

ve ark. 2014a; Abdeyazdan ve ark. 2014b). Prematüre bebeklerin ağrısını azaltmaya yönelik dokunma, anne 

kokusu, anne sütü kokusu, vanilya kokusu, müzik dinletme, annenin sesini dinletme, beyaz gürültü, çevresel 

seslerin azaltılması gibi duyusal girişimlerin etkinliğine yönelik kanıt düzeyinde çalışmalar yetersizdir (Krueger, 

2010; Sajjadian ve ark. 2017; Abdeyazdan ve ark. 2014a; Abdeyazdan ve ark. 2014b; Sadathosseini 2013; 

Romanstik ve ark. 2014).  

Duyusal girişimlerden işitme duyusuna yönelik çeşitli girişimler uygulanabilmektedir. Ses uyarımı etkili 

bir şekilde bebeği oyalamakta, ağrı kontrolü ve ağrı cevabını bastırması için bilişsel bir strateji sağlamaktadır 

(Kemper 2005, Kisilevsky 2004, Standley 2001, Aydın 2006). Ses uyarımında kullanılabilen beyaz gürültü, anne 

karnındaki sese benzeyen uğultu şeklinde sürekli monoton bir sestir.  Bebeğin, daha anne karnında iken annenin 

kalp atışlarından etkilendiği, doğumdan sonra bu bildik sesi ve ritmi yeniden bulmanın kendisi üzerinde rahatlatıcı 

bir etki yaptığı bilinmektedir (Balcı 2006). Anne sesinin preterm bebeklerin oksijen satürasyonlarını arttığı 

(Sajjadian ve ark. 2017), stres belirtilerini azalttığı belirlenmiştir (Trabzon ve Aştı, 2013). 

Bununla birlikte yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki çevresel sesler yenidoğanda stres yaratabilmektedir. 

Prematüre bebeklerin çevresel seslerden etkilenmesini azaltmak için çevresel sesler azaltılmalıdır. Ses 

azaltılmasının sessiz uyku süresini arttırdığı ve davranışsal durumu iyileştirdiği (Duran ve ark. 2012), düşük 

doğum ağırlıklı bebeklerde kilo alımını arttırdığı (AbouTurk ve ark. 2009; Abdeyazdan ve ark. 2014), oksijen 

satürasyonunu arttırdığı, motor yanıtı azalttığı, nabız ve solunum hızında daha az sıklıkla azalma meydana getirdiği 

belirlenmiştir (Abdeyazdan, Ghassemi,  Marof2014b; Abdeyazdan ve ark. 2014; Johnson, 2001). 

Method 

Bu çalışma prematüre bebeklerin ağrısını azaltmaya yönelik kullanılan işitsel girişimler ile ilgili 2007-

2018 yılları arasında yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik 

biçimde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu sistematik derlemede, “Prematüre bebeklere uygulanan invaziv işlemler sırasında işitsel girişimler 

nelerdir? “Prematüre bebeklere uygulanan invaziv işlemler sırasında işitsel girişimlerin ağrı üzerine etkileri 

nelerdir?”odak sorusuna yanıt aranmıştır. Pubmed, Science Direct, Cochrane Library, PsychINFO, Proquest arama 

motorlarında, prematüre bebek (preterm infants, premature infants, preterm baby, premature baby), ses (voices-

noise), işitsel girişim (auditory interventions), ağrı (pain), ağrılı işlem (painful prosedure) anahtar kelimeleri ile 

tarama yapılmıştır. Konuyla ilgili 42 ulusal ve uluslararası yayına ulaşılmış olup araştırmaya dahil edilme 

kriterlerine uygun olarak 14 yayın çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. İşitsel girişimlerin büyüme, taburculuk 

süresi, fizyolojik ve davranışsal parametrelere etkisini inceleyen çalışmalar ile derleme ve sistematik derlemeler 
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çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırmaya dahil edilen tüm yayınlar çalışma yöntemleri ve bulguları açısından 

sistematize edilerek incelenmiştir. 

 

Bulgular 

Bu sistematik inceleme sonunda prematüre bebeklere invaziv işlemler sırasında ağrıyı azaltmada, müziğin 

(klasik ve yöresel müzikler, ninni), anne karnındaki seslerin (beyaz gürültü) ve annenin kaydedilmiş sesinin 

kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca kulak tıkacı ile sesin azaltılması ve anne karnında maruz kalınan müziğin doğum 

sonrası da dinletilmesi gibi girişimlerde uygulanmıştır (Şekil 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Prematüre Bebeklere İnvaziv İşlemler Sırasında Ağrıyı Azaltmada Kullanılan İşitsel Girişimler 

 

Ağrı yönetiminde ses’e yönelik girişimler ile tatlı solüsyonların (glikoz ve sukroz) karşılaştırıldığı 4 çalışmada 

gruplarda anlamlı farklılığın olmadığı, iki çalışmada müziğin ağrıyı azaltmada etkili olduğu, kanguru bakımı ile 

müzik terapinin daha etkili olduğu saptanmıştır. Anne karnında maruz kalınan müziğin doğum sonrası da ağrıyı 

azalttığı belirlenmiştir. Beyaz gürültü ve kulak tıkacı ile ses azaltmanın da ağrıyı azalttığı, iki çalışmada 

kaydedilmiş anne sesinin etkili olmadığı sadece bir çalışmada etkili bulunduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Prematüre Bebeklere Yapılan İnvaziv İşlemler Sırasındaki Ağrıyı Azaltmada İşitsel 

Girişimlerin Kullanıldığı Çalışmalar 

Müzik 

(Mozart ve klasik 
yöresel müzikler, 

ninni) 

Beyaz 
gürültü 

Annenin 
kaydedilmiş sesi 

Kulak 
tıkacı
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Yapılan 

çalışmalar  
Örneklem ve 

Karşılaştırılan Gruplar  
Uygulanan İşlem  Kullanılan 

işitsel girişim 
Sonuçlar  

Kurdahi 
Badr ve ark. 
(2017)  

25-37 
gestasyonelhaftalar  n:42  

Yineleyici tekrarlı 

ölçümler (kontrol grubu,  
Hamilelik sırasında dinletilen 

müzik grubu ve ninni)  

Topuk kanı alma  Hamilelik 
sırasında 

dinletilen müzik 
ve ninni  

Ağrı düzeyi 

daha düşük (p<0.05)  

Küçükoğlu ve 

ark.  (2016) 
 28-35 gestasyonel 

haftalar n:75  

Beyaz gürültü: (n: 35)  

Kontrol: (n: 40)  

 Aşı uygulaması  Beyaz 
gürültü  

Ağrı düzeyi 

daha düşük (p<0.05)  

Aita ve 
ark. (2015) 

28-32. gestasyonel 
haftalar n:44  

Kulak tıkacı: (n: 23)  

Kontrol: (n: 21)  

Topuk kanı alma  Kulak tıkacı  Ağrı düzeyi 

daha düşük (p<0.05)  

Alemdar  
ve ark. (2017)  

 28-35 
gestasyonelhaftalar  n:94  

İntauterin ses: (n:32)  

Göz koyucu bant: (n:32)  

Kontrol: (n: 30)  

İntravenöz girişim  İntrauterin 

sesler  
Kontrol grubuna 

göre girişim grupları 

arası anlamlı farklılık 

bulunurken, girişim 

grupları arasında fark 

belirlenmemiştir 

(p>0.05).  

Johnston  
ve ark.  (2007) 

32-36. 
gestasyonelhaftalar  n:20  

(Yineleyici tekrarlı 

ölçümler-kontrol grubu ve 
kaydedilmiş anne sesi grubu)  

Topuk kanı alma  Kaydedilmiş 

anne sesi  
Ağrı düzeyleri 

arasında anlamlı 

farklılık yok  

Chirico 
ve ark. (2017) 

26-34. gestasyonel 
haftalar n:40  

Kaydedilmiş anne sesi: 

(n: 20)  

Kontrol: (n: 20)  

Topuk kanı alma  Kaydedilmiş 

anne sesi  
Ağrı düzeyi 

daha düşük (p<0.05)  

 Alemdar 
(2018)  

   

26-34. gestasyonel 
haftalar n:123  

Kaydedilmiş anne sesi: 

(n:30)  

Anne sütü kokusu: 
(n:30)  

Periferalintravenöz 
girişim  

Kaydedilmiş 

anne sesi  
İşlem sırası ve 

sonrası ağrı düzeyi 

daha düşük fakat fark 

küvöz örtüsünde 
daha düşük  (p<0.05)  
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Küvöz örtüsü: (n: 31)  

Kontrol: (n: 32)  

Melove 
Cardoso2017) 

28-36. 
gestasyonelhaftalar  n:48  

Müzik (n:26)  

%5 Dekstroz (n:22)  

Arteriyel girişim  Müzik  Ağrı düzeyleri 

açısından gruplar  

arasında anlamlı 

farklılık yok 

(p>0.05).  

Bergomi 
ve ark. (2014) 

28-35 gestasyonel 
haftalar: 105  

Kontrol grubu: (n:35)  

Müzik: (n:35)  

%10 Desktroz: (n:35)  

Topuk kanı alma  Müzik  

(Mozart)  

Müzik ve glikoz 
her ikiside ağrı 

düzeyi düşük. 

(p<0.05)  

Shah ve 
ark. (2017) 

32-41 gestasyonelhaftar: 
105  

Müzik grubu: (n:35)  

Sukroz: (n:35)  

Müzik + Sukroz (n:35)  

Topuk kanı alma  Müzik  

(Mozart)  

Müzik + Sukroz 
grubunda ağrı düzeyi 

anlamlı daha düşük 

(p<0.05)  

Shukla ve 
ark. (2018) 

26-36 gestasyonel hafta 
n: 200  

Müzik terapi: (n:49)  

Kanguru bakımı: (n:50)  

Müzik eşliğinde kanguru 

bakımı: (n: 50)  

Kontrol: (n: 51)  

Topuk kanı alma  Müzik  

(Klasik-
enstrümentalhint 
müziği)  

Müzik terapi 
etkinliği eşliğinde 

kanguru bakımında 

ve müzik olmadan 
uygulanan kanguru 
bakımı sırasında ağrı 

düzeyleri düşük 

(p<0.05)  

Cardoso 
ve ark. 

(2014) 

28-36. gestasyonel 
haftalar  n:80  

Müzik: (n:24)  

Müzik +Dekstroz: (n:33)  

%25 Dekstroz: (n:23)  

Arteriyel girişim  Ninni 
(Agogo müzik 
aletiyle)  

Ağrı düzeyleri 

açısından gruplar  

arasında anlamlı 

farklılık yok 

(p>0.05).  

Tang ve 
ark. (2018) 

28-36. 
gestasyonelhaftalar  n:60  

Müzik: (n:30)  

Kontrol:  (n:30)  

Periferal 
yerleştirilmiş santral 

venözkateter girişimi  

Ninni ve 
tekerlemeler 
(enstrümental 
müzik eşliğinde)  

Ağrı düzeyi 

daha düşük (p<0.05)  

Qiu ve 
ark. 

(2017). 

32-35. 
gestasyonalhaftalar  n: 62  

Tüm invaziv 
girişimler  

Ninni  Ağrı düzeyi 

daha düşük (p<0.05)  
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Müzik terapi + terapotik 
dokunma: (n:32)  

Kontrol grubu: (n:30)  

 

Sonuç 

Ağrılı girişimlerde işitsel girişimlerin kontrol grupları ile karşılaştırıldığında ağrıyı azalttığı fakat ağrıyı 

azaltmada farklı girişimler kullanıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda etkin ağrı yönetiminde ses’e yönelik girişimlerin diğer girişimler ile kombine edilerek kullanılması 

sonucuna varılmıştır. Prematüre bebeklere uygulanan invaziv girişimler sırasında işitsel girişimlerin kullanılması 

önerilmektedir.  
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71-)  PEYNİRALTI SUYU VE TÜRKİYE’DE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aslı Akpınar, Oktay Yerlikaya, Ecem Akan, Harun Raşit Uysal 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Bornova-İZMİR 

 

Özet 

Sütün peynir mayası veya organik asitle pıhtılaştırılmasından ve peynirin esasını oluşturan pıhtının alınmasından 

sonra, geri kalan yeşilimsi sarı renkteki kısım peyniraltı suyu olarak adlandırılmaktadır. Peynir üretiminin bir yan 

ürünü olarak sıklıkla atık olarak atılsa veya hayvan yiyeceği olarak kullanılsa da, peyniraltı suyu zengin bileşim 

öğeleri nedeniyle yeni gıda ürünlerinin üretiminde de kullanılabilmektedir. Peyniraltı suyunun özellikleri ve 

bileşimi peynir üretim teknolojisine ve peynir üretiminde kullanılan sütün kalitesine bağlı olarak değişim 

göstermektedir. Bu çalışmada pek çok besin öğesi açısından oldukça zengin olan peynir altı suyunun özellikleri 

ve Türkiye’de değerlendirilme durumundan bahsedilecektir. 

Anahtar kelimeler: Peyniraltı suyu, sütçülük artıkları, laktoz, peynir 

 

Evaluation of Whey in Turkey 

Abstract  

Whey is the greenish yellow liquid remaining after milk has been curdled with cheese rennet or organic acid and 
strained. Whey is a product which is usually used waste or feed in addition it can be used production of food 
products because of rich food nutrients. Properties and composition of whey vary from cheese production 
technology and milk characteristics using in cheese production. In this study, it is mentioned in terms of 
environmental utilization of whey in Turkey.  

Key words: Whey, milk residue, lactose, cheese 

GİRİŞ 

Önemli bir sütçülük artığı olan Peyniraltı Suyu (PAS), “sütün peynir mayası veya organik asitle 

pıhtılaştırılmasından ve peynirin esasını oluşturan pıhtının tam yağlı ya da yağsız sütten ayrılmasından sonra geriye 

kalan yeşilimsi-sarı renkteki sıvı kısım” olarak adlandırılmaktadır. Fransızca’da “Lactoserum”, İngilizcede 

“Whey”, Almancada “Molke” olarak adlandırılan peyniraltı suyu, peyniraltı suyu içeceklerinin yanında konsantre 

peyniraltı suyu, peyniraltı suyu tozu, laktozu azaltılmış ve demineralize peyniraltı suyu, peyniraltı suyu 

konsantresi, peyniraltı suyu protein izolatı ve çeşitli saf proteinlerin üretiminde kullanılmaktadır (El-Sayed vd., 
1998; Smithers vd., 1996; Spreer, 1998;  Kosikowski, 1982; Şahan ve Konar, 1995; Kılıç ve Özen, 2006). 

Kaynağını sütün oluşturduğu PAS; 

- Enzim ilavesi ile peynir üretiminde açığa çıkan “maya” ya da “tatlı peynir suyu” 

- Fermantasyon yolu ile peynir üretimi sırasında açığa çıkan “asit peynir suyu” 

- Kazein üretimi sırasında açığa çıkan “tatlı” veya “asit peynir suyu” 

- Yağsız sütün ultrafiltrasyonu sırasında açığa çıkan “serum” veya “permeat” olarak adlandırılmaktadır. 

Gıda sektöründe genellikle artık ve atıklar birbiri ile karıştırılmaktadır (Şekil 1). Örneğin süt fabrikalarında atıklar 

denince; Isıtma ve soğutma sistemlerinden gelen sular, sosyal tesislerden gelen atık sular, makinelerin 

yıkanmasından gelen atık sular akla gelmektedir.  

Sütün bazı süt ürünlerine özellikle de peynire, tereyağına, torba yoğurduna işlenmesi sırasında açığa çıkan, peynir 
ve tereyağı gibi mamuller dışındaki maddelere “sütçülük artıkları” adı verilmektedir. (Konar, 1978, Topal, 1978; 

Uraz, 1978) 
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Şekil 1. Artık ve atık ayrımı 

 

Günümüzde ultrafiltrasyon, mikrofiltrasyon, ters osmoz, iyon değişimi gibi gelişen teknolojiler sayesinde çeşitli 

peyniraltı suyu ürünleri elde edilmektedir. Peyniraltı suyu protein konsantreleri, peyniraltı suyu protein izolatları, 

laktoz oranı düşük peyniraltı suyu, demineralize peyniraltı suyu ve hidrolize peyniraltı suyu ticari olarak 
kullanılmaktadır. Tüm bu peyniraltı suyu ürünlerinin içerdiği protein, karbonhidrat, immunoglobulin, laktoz, 

mineral madde ve yağ miktarları farklılık göstermektedir (Yerlikaya vd., 2010). 

 

Türkiye’de Mevcut Durum 

Geçen yıl Türkiye’de toplanan 20 milyon 700 bin ton inek sütünden 688 bin ton inek peynir üretimi 
gerçekleştirilmiştir (TÜİK, 2017). Üretim yöntemine göre değişiklik göstermekle birlikte; 1 ton sütün işlenmesi 

ile yaklaşık 150-200 kg peynir elde edilmesine karşın, 800-850 kg PAS artık haline dönüşmektedir. (Akyüz, 1979; 

Gönç ve Gahun, 1981; Ergüllü, 1982; Metin, 1983; Elgün, 1986). Bu hesapla ortalama 8 kilo sütten bir kilo peynir 
üretildiği düşünüldüğünde; 2017 yılında peynir için yaklaşık 5 milyon ton süt ayrılmıştır. Bundan 670 bin ton 

peynir elde edildiğine göre geriye kalan 4,3 milyon ton sıvı PAS olarak açığa çıkmıştır. 

 

Süt Bileşenlerinin Peynire ve Peyniraltı Suyuna Geçişleri 

Peynir üretim teknolojisi sırasında telemeden yani peynir kitlesinden peyniraltı suyu ayrıldığında pek çok bileşen 

serum kısmına geçmektedir. Süt Bileşenlerinin peynir ve PAS’a geçişi, 1000 litre sütten peynir yapıldığında peynir 

ve PAS’a geçen bileşenler, Türkiye’de geçen yıl PAS’a geçen besin maddeleri ve oranları Çizelge 1’de kısaca 

özetlenmiştir. (Körpe vd. 1997; Uysal ve Güley, 2005; Uysal ve Akpınar, 2007). 

 

Peyniraltı Suyunun Çevreye Etkisi 

Yukarıda anlatıldığı oranda peynir altı suyu atık haline dönüştüğünde, içinde bulunan protein, yağ, mineral 

maddeler ve özellikle laktozun değerlendirilmeden atılması, hem toplum beslenmesi açısından kayıp olmakta hem 

de çevre açısından diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sorun oluşturmaktadır.  
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Bugün teknolojisi ileri ülkelerde tesis temizlemede kullanılan sular dahil süt fabrikalarında elde edilen atıklar 

hiçbir işleme tabi tutulmadan olduğu gibi çevreye, akarsulara atılamazlar. Bunun için bu ülkelerde yasal önlemler 

alınmıştır (Körpe vd. 1997; Uysal ve Akpınar, 2007; Uysal ve Güley 2005). 

Zira işlemeden çevreye atılan peyniraltı suları ve yayık altı; atıldıkları ortamlarda bulunan oksijeni tüketmekte ve 

hayatı yok etmektedirler. Sütçülük atıkları çevreye olduğu gibi atıldıkları zaman, bu atıklarda bulunan organik 

maddelerin atıldıkları yerlerde, özellikle akarsularda, göllerde ve hatta denizlerde, kirlenmeler meydana gelmekte, 

ekolojik /ekonomik kayıplar oluşmaktadır. 

Çizelge 1. Süt Bileşenlerinin peynir ve PAS’a geçişi, 1000 litre sütten peynir yapıldığında peynir ve PAS’a geçen 

bileşenler, Türkiye’de geçen yıl PAS’a geçen besin maddeleri 

Süt Bileşenlerinin Peynire ve PAS’na Geçişi 

Bileşenler Peynir (%)  PAS (%)  

Yağ  93,84  6,16  

Kazein   96,65  3,35  

PAS Protein   1,40  98,60  

NPN  3,85  96,15  

Laktoz   3,31  96,69  

Kalsiyum  65,50  34,50  

Magnezyum  30,00  70,00  

Sodyum   12,50  87,50  

Potasyum (K)  0,10  99,90  

1000 litre sütten peynir yapıldığında; 

Bileşenler Peynire Geçen  PAS’na Geçen  

Yağ (30 kg)  28,15  1,85  

Kazein (30 kg)  28,70  1,30  

PAS Protein (7 kg)  0,4  6,6  

Laktoz (45 kg)  1,5  43,5  

Türkiye’de geçen yıl PAS’na geçen besin maddeleri (ton) 

Yağ  9250  
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Kazein  6500  

PAS Protein   34500  

Laktoz   217500  

Atık sulardaki organik maddelerin 20 °C de 5 gün içinde oksidatif olarak parçalanabilmeleri için 

mikroorganizmalar tarafından tüketilen oksijen miktarına Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOD) adı 

verilmektedir.  Kimyasal Oksijen Gereksinimi (COD): ise mikroorganizmaların aracılığı olmadan atık yani organik 

maddelerin yalnızca kimyasal oksidasyonu için gerekli oksijen miktarıdır. (Körpe vd. 1997; Uysal ve Güley 2005; 

Uysal ve Akpınar, 2007)   

Çizelge 2. Süt ve Bazı Sütçülük Atıklarının Biyokimyasal Oksijen Gereksinimleri (mg/L) 

Tam Yağlı Süt   120 000  

Yağsız Süt  72 000 

Yayık Altı   70 000 

PAS  44 000 

   

Sütçülük artıklarındaki yüksek BOD ve COD değerinden büyük oranda sorumlu olan bileşen laktozdur. 
Mikroorganizmalar için iyi bir ortam oluşturması, içerisindeki organik ve inorganik maddeler nedeniyle toksik 

maddelerin meydana gelmesi, hatta patojen organizmaların bulunması nedeniyle, süt fabrikası artıkları halk sağlığı 

açısından olduğu kadar, diğer canlılar açısından da potansiyel bir kontaminasyon kaynağıdırlar. Bununla beraber 

bu artıklar sinekler, böcekler, kemirgenler içinde önemli bir besin kaynağıdırlar.  

Bir litre PAS’un doğrudan sulara karışmasıyla oluşan kirlilik miktarı, yaklaşık 3 kişinin bir günde yarattığı kirliliğe 

eşdeğerdir. Sekiz ton PAS’nu değerlendirmeden döken bir süt işletmesi 8.000 nüfuslu bir kentin yol açtığı düzeyde 

çevre kirlenmesine neden olmaktadır. Süt endüstrisi artıklarının değerlendirilmesiyle BOD değerinde % 75 ve 

daha yüksek oranda bir azalma sağlanabilmektedir  (Körpe vd., 1997; Uysal ve Güley, 2005; Uysal ve Akpınar, 

2007; Dinçoğlu ve Ardıç, 2012). 

  

PAS’nun Dünya ve Türkiye’de Değerlendirilmesi  

Sütçülük artıklarında yer alan besin öğelerinin değerini önemseyen gelişmiş ülkelerde bu artıklar çeşitli şekillerde 

değerlendirilmesine karşın, ne yazık ki ülkemizde gereken önem yeterli düzeyde verilmemektedir. 

Bir insanın yıllık protein gereksinimi 26 kilogramdır ve PAS değerlendirildiğinde buradan elde edilecek protein 

ile 800.000 insanın protein gereksinimi karşılanabilecektir. 

Dünyada PAS’dan; PAS tozu,  koyulaştırılmış peyniraltı suyu, PAS proteinleri, mineral maddeler, laktoz, laktik 
asit, vitaminler, alkol, alkolsüz/alkollü içecekler, biyogaz elde edilmektedir. Bunların yanı sıra tek hücre proteini 

üretiminde, ekmek yapımında,  et ve emülsiyon et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, margarin yapımında, 

poliüretan köpük yapımında, tarımsal ilaçlarda, boyalar ve çeşitli kimyasalların yapımında, sentetik deterjanlarda, 

fiberlerde, temizleme ajanlarında ve kozmetiklerde de kullanılmaktadır (Ertugay vd., 1987;  Burrington, 1999; 

Zorba vd., 1998; Tamime ve Deeth, 1980; Sezgin, 1981; Oysun, 1983; Rukke, 1990; Riedel, 1988; Mann, 1991). 
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Ayrıca hayvan yemlerinde yem katkı maddesi olarak ve bitkilerde bitki besin maddesi olarak da 

değerlendirilmektedir (Konar, 1981; Sienkiewicz ve Riedel, 1990; Mann, 1991). Türkiye’de küçük peynir 

işletmeleri ekonomik olmadığı gerekçesiyle, PAS’nu olduğu gibi kanalizasyona göndermektedirler. Birçok işletme 

de PAS’nu kaynatarak “Lor peyniri” elde etmektedir. Ancak lor üretimi sonunda PAS’dan sadece PAS proteinleri 

ve yağ alınmış olmaktadır. Geriye kalan ve en büyük kirliliğe sebep olan laktoz ise PAS’ta kalmakta ve laktozca 

zengin olan bu sıvı genellikle atılmaktadır. 

 

Sonuç 

Son zamanlarda devletin süttozuna verdiği teşviğe paralel olarak PAS’dan, PAS tozu üretiminde artış 

görülmektedir. Halbuki PAS’tan elde edilen laktoz, laktik asit,  mineral madde ve PAS proteini gibi ürünler 
dünyaca talep edilen ürünlerdir. Bu nedenle Türkiye’nin katma değer yaratabilmesi için PAS’dan ikincil ürünlerin 

üretimine geçmesi gerekmektedir. Bu amaçla üniversite-sanayi işbirliği ile projeler hazırlanmalı başta pilot 

uygulamalar yapılarak elde edilen sonuçlar sanayiye aktarılmalıdır.  

Değerlendirilmesi halinde; Peynir altı suyunun çevreye verdiği zararlar önlenecektir. Peynir altı suyu tozu 

günümüzde gıda sanayinin birçok alanında ayrıca hayvan beslemede protein kaynağı olarak kullanılacaktır. 

Sanayici açısından ekonomik değeri olmayan peynir altı suyunun, işlenmesi halinde işletmelerde, gerek yurt içi 

gerekse ihracat yoluyla yapılan satışlar sonucunda önemli gelirler getirecektir.  
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Abstract 

In recent years, reports have shown that dietary probiotics such as kefir have a great potential for cancer prevention 

and treatment. Kefir is fermented milk with Caucasian and Tibet origin, made from the incubation of kefir grains 

with raw milk. Some studies showed that besides the plain kefir the production of fruits kefir were prepared with 

addition of diferent kind of fruits or fruits purees. Also in the industry besides plain kefir, production of fruit kefir 

is common with the addition of different fruits or fruit purees are used. But no works were found by addition of 

vegetables. Therefore, the main aim of this study is to combine the healthy properties of kefir and vegetables and 

to produce a new functional foods and to gain the nutritional habits for the children, who do not consume the 

vegetables. In this study as vegetables are added the pumpkin and carrot puree in different concentrations. After 

production of vegetable kefirs during storage it is focussed especially on analysing of changing in pH, water 

holding capacity and syneresis that are known as quality parameters of fermented milk products.  

The highest pH decrease is considered in pure kefir and it is determined that the adding vegetable to kefir preserved 

the pH decrease during storage. The water holding capacity of kefirs increased significantly during the storage 

time. The storage time and types of kefir influenced significantly the syneresis. While the types of kefir was on 

syneresis a significantly at a high level, the storage time has a statistically significant.   

 

Keywords: Vegetable, pH, water holding capacity, syneresis, kefir 

 

Balkabağı, Havuç püresi ilavesiyle sebzeli kefir üretimi ve depolama süresince pH, su tutma kapasitesi, 

sinerezin değişiminin tespiti   

Production of vegetable kefir with addition of pumpkin, carrot puree and changing of pH, water holding 

capacity, syneresis during storage 

 

Özet 

Son yıllarda yapılan çalışmalar probiyotiklerin kanseri önleme ve kanser tedavisi için büyük bir potansiyele sahip 

olduğunu göstermiştir. Kefir, kefir tanelerinin çiğ süt ile inkübasyonundan üretilen Kafkas ve Tibet kökenli 
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fermente bir süt ürünüdür. Çalışmalar, kefir üretiminin farklı türdeki meyve veya meyve pürelerinin eklenmesiyle 

yapıldığını göstermiştir. Ayrıca sanayide kefir üretiminde sade kefirlerin yanısıra farklı meyve ya da meyve 

pürelerinin eklenmesiyle kefir üretilmektedir. Ancak, sebze ilavesiyle kefir üretimi yapılmamaktadır. Bu nedenle, 

bu çalışmanın temel amacı, sebzelerin ve kefirin sağlık açısından önemli özelliklerini birleştirerek, yeni bir 

fonksiyonel ürün üretmek ve sebze tüketmeyen çocuklar için beslenme alışkanlıklarını kazandırmaktır. Sebze 

olarak çalışmada farklı konsantrasyonlarda kabak ve havuç püresi ilave edilmiştir. Depolama sırasında sebzeli 

kefirlerinin üretilmesinden sonra özellikle pH değerindeki değişimin, su tutma kapasitesinin ve fermente süt 

ürünlerinin kalite parametreleri olarak bilinen sinerezin analiz edilmesine odaklanılmıştır.  

Sade kefirde en yüksek pH azalması gözlenmiş ve sebze ilavesinin depolama sırasında pH'nın düşüşünü koruduğu 

belirlenmiştir. Kefirlerin su tutma kapasitesi, depolama süresi boyunca önemli ölçüde artmıştır. Depolama süresi 

ve kefir tipleri önemli ölçüde sinerezi etkilemiştir. Kefir çeşitlerinin sinerezi yüksek düzeyde önemli olarak 

etkilediği saptanırken, depolama süresinin sinerezi istatistiksel olarak önemli olarak etkilediği saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Sebze, pH, su tutma kapasitesi, sinerez, kefir 

Introduction 

Kefir is traditional fermented milk product which produced and consumed for thousand years in the area of Eastern 

Europe and Mongolia. According to Turkish Food Codex, kefir is a fermented milk product has a drinkable 

consistence and producing by milk fermented with kefir grain that include lactic acid bacteria (Lactobacilli (L. 

brevis, L. acidophilus, L. casei), Lactococci (Lc. lactis ssp. thermophilus, Leuconostoc mesenteroides), Acetic acid 

bacteria, Streptococci (Streptococcus salivarus), and Torula, lactose fermenting yeast (Kluyveromyces lactis, 

Kluyveromyces marxianus, Torula kefir), as well as nonlactosefermenting yeasts (Saccharomyces cerevisiae) 

(Angulo et al., 1993; Anonym et al., 2009 and Karatepe and Yalcin, 2012).  

In Turkey the traditionally used kefir as kefir grains are irregularly shaped, gelatinous masses varying in size from 

1 to 6 mm in diameter. Bacteria and yeast that found in kefir microflora coupled together with casein and complex 

sugars by a matrix of polysaccharide. Yeast is important in kefir fermentation because of the production of ethanol 

and carbon dioxide. The major end products of the fermentation are lactic acid, acetaldehyde, acetoin, diacetyl, 

ethanol and CO2,can be considered as the typical kefir flavour (Guzel-Seydim, Seydim et al.,2000). Furthermore 

during the fermentation, vitamin B1, B12, calcium, amino acids, folic acid and vitamin K concentrations increase 

in the kefir (Otles and Cadingi, 2003). Kefir has valuable components due to its high nutritional value, antioxidant 

capacity that make them easy to gain consumer acceptance as fermented milk products.  

Fruits are commonly used as flavor enhancer for fermented milk products. Among non-traditional additives also 

vegetable powders, pulps and natural extracts obtained from raw vegetables have been used in the production of 

fermented milk products (Tamime and Robinson 1999).  

Fibers, mainly provided by the cell wall of fruits, vegetables or cereals, include polysaccharides (cellulose, 

hemicelluloses and pectins) and lignins. Both soluble and insoluble fibers can be found; however, higher amounts 
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of insoluble fibers are used for food fortifying purposes. Fiber may interact with other components of the food 

during processing. These interactions may lead to changes in bioavailability of nutrients, texture or flavor of the 

product (Fernandez-Garcia and McGregor, 1997). 

Vegetables present also a valuable source of nutrients and are also low in calories. Moreover, they are also rich in 

dietary fibre, minerals as well as many bioactive compounds, such as antioxidants, e.g. carotenoids, ascorbic acid, 

tocopherols, phenolic substances (Czapski 2001). Vegetables are able to delay or prevent the oxidative damage of 

various biomolecules connected with various diseases including cancer, liver disease, Alzheimer’s disease, aging, 

arthritis, inflammation, diabetes,chronic and cardiovascular disease, Parkinson’s disease, atherosclerosis and 

AIDS (Moon and Shibamoto, 2009). 

Studies are not found about addition of vegetables into kefir in literature. Therefore, the aim of our study was to 

produce kefir from cow milk with adding vegetables and to combine the healthy properties of vegetables and kefir. 

In this way, to produce functional foods. Another aim is to gain the nutritional habits for the children, who do not 

consume the vegetables. For the production of kefir, freeze dried kefir powder was used in this study. As vegetables 

are used the pumpkin and carrot puree in different concentrations. After production of vegetable kefirs during 

storage 1., 7., 14., 21 and 28 days it is focussed especially on analysing of changing in pH, water holding capacity 

and syneresis that are known as quality parameters of fermented milk products.   

Material and methods 

Supplying of Kefir Powder 

The Kefir eXact® culture is supplied from Chr-Hansen, İzmir/Turkey. eXact® KEFIR 1 includes the following 

microrganisms 

Debaryomyces hansenii, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis, 

Lactococcus lactis subp. lactis, leuconostoc, Streptococcus thermophilus 

Chemical and Physical Analysis of Milk and Kefir 

pH 

PH of milk were determined with using pH meter. 

SH (Soxhelet Henkel) 

25 ml of sample (kefir and milk) was taken into the erlenmeyer. 1-2 drops of phenolphthalein was added into the 

sample. Samples were titrated with 0.25N NaOH. 

Determination of Syneresis of Kefir 

Twenty-five grams of kefir samples were weighed on a filter paper placed on top of a funnel. Syneresis of whey 

was carried out by gravity and the quantity of whey collected in a flask of known weight was used as a syneresis 

value. The drainage time and temperature were 120 min and 4°C, respectively (Tamime et al., 1996; Sahan et al., 

2008). 
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Determination of Water-Holding Capacity of Kefir 

For measurement of water-holding capacity in the experimental kefir samples, 5 g of kefir was centrifuged at 1800 

x g for 30 min at 10°C. After centrifugation, the supernatant was removed and the pellet was collected and weighed. 

The WHC was calculated according to the following equation:  

 

where Wt is weight (g) of the pellet and Wi is initial weight (g) of the sample (Wu et al., 2000).  

Preparation of Pumpkin Puree 

Pumpkin was washed and then peeled to remove the Shell from the surface. After that it was cut into small cubes. 

After blanching at 85°C for 10 minutes, the blanched samples were drained to get puree with blender. After warmer 

filling, heat treatment was applied in waterbath at 85°C for 10 minutes. After that the pumpkin puree was stored 

at +4°C. 

Preparation of Carrot Puree 

Carrot was washed and removed the shell. It was heat treated at 90-95°C for 20 minutes. The heated sample was 

drained, then it was pressed and brought pureed. After warmer filling, heat treatment was applied using waterbath 

at 85°C for minutes. The carrot puree was stored at +4°C 

Production of pure kefir 

Heat treatment was applied to pastorized milk 90°C for 15 minutes. Then, milk was cooled to 27°C. Powder kefir 

culture was added as %0.003 byapplying pre-activation process. Kefir was incubated at24°C for 25 hour after 

taken into sterile bottles. The kefir was stored at 4°C for 1, 7, 14, 21 and 28 days. 

Results and Discussions 

Changing of pH values of kefir samples during storage  

In the investigations the pH values were determined during storage. I can be concluded that pH values showed 

difference between each of day and the type of kefir shown in Table 1. The pH value did not fall below the 4.4 

during storage and did not exceed the desired pH range for 28 days. Also, pH values were decreased during storage, 

cause of this decline can increasing acidity of kefir and continuous of fermentation process. 

Table 1. Changing of pH of carrot and pumpkin kefir during storage 

Storage (Days) Pure kefir Pumpkin kefir Carrot Kefir 

1 4.69 4.63 4.6 

7 4.54 4.63 4.56 

14 4.51 4.63 4.55 
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21 4.48 4.62 4.54 

28 4.56 4.66 4.6 

It is concluded in Table 1 no significant differences regarding the pH values of vegetable kefirs and pure kefir. 

The pH value of pure kefir that recorded at first day of storage, has the highest and carrot kefir has the lowest pH 

value according to Table 1. That can be related with the low acidity of carrot puree. After 14 days storage the pH 

value of pure kefir come down to 4.51, in pumpkin kefir goes on 4.63 and in carrot kefir is 4.55. The pH values of 

carrot and pure kefir were at 7,14, 21 days of storage closed to each other. On the contrary the pH decrease was 

observed in the pumpkin kefir during the storage time. 

In the study of pure kefir made from raw milk, the pH values of kefir samples decreased during storage (Yıldız, 

2008). Increased acidity in fermented milk products have been identified by many researchers depending on starter 

cultures and especially activity of enzymes that produced during storage (Ergüllü and Demiryol 1983, Atamer et 

al. 1986, Sezgin et al. 1988). Also acidity and pH value of kefir are increased and decreased respectively during 

storage (Alpkent and Küçükçetin 2000, Özer et al. 2000). But, it was reported that there is no important change on 

pH value of kefir during storage. In other words, over acidification do not occur in kefir after the incubation.  

PH of 3 different types of kefirs were analysed statistically Table 2 showed the effect of pH value on day and kefir 

type and P values of storage day and types of kefir.  

Table 2.  Analysis of Variance for pH 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Storage 

(Days) 

2 0.0028 0.0028 0.0014 21 0.045 

Type of kefir 1 0.0080 0.0080 0.0080 121 0.008 

Error 2 0.00013 0.00013 0.0000667   

Total 5 0.011     

 

In Table 1, pH was statistically significant regarding the storage time (0.01<p<0.05) and there was a high level of 

significance on pure kefir (0.001<p<0.01). The highest pH decrease is considered in pure kefir it is determined 

that the adding vegetable to kefir preserved the pH decrease. 

pH value of pure kefir that recorded at first day of storage, has the highest and carrot kefir has the lowest pH value 

according to Table 1. It can be related with the low acidity of carrot puree. The pH values of carrot and pure kefir 

were at 7,14, 21 days of storage closed to each other. On the contrary the pH decrease was observed in the pumpkin 

kefir during the storage time. According to Table 3, the pure kefir is compared with other kefir samples and there 

was significant differences between the pure and pumpkin kefir (0.01<p<0.05)whereas differences between the 

pure kefir and carrot kefir did not find statically significant.  

Table 3. Types of kefir = 1 subtracted from 
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Types of kefir Difference of kefir 

types 

SE of types kefir T value P value 

2 0.07800 0.02624 2.9723 0.0423 

3 0.01400 0.02624 0.5335 0.8574 

 

 

Changing of water holding capacity of kefir samples during storage  

The water holding capacity (WHC) of foods can be defined as the ability to hold its own and added water during 

the application of forces, pressing, centrifugation, or heating. It is defined that WHC as a physical property and is 

the ability of a food structure to prevent water from being released from the three-dimensional structure of the 

protein (Hermansson et al., 1986). The level of protein hydration and the viscosity of liquid systems in food are 

interrelated. Water retention is the water adsorbed or retained by a wet or dry mixture of components, for instance, 

protein or starch. It is one of the hydration properties that determine applications of proteins in food systems. WHC 

plays a major role in the formation of food texture. Water holding capacity is very important rheological properties 

of fermented milk product. WHC is one of them quality criteria of fermented milk product and related the syneresis 

by opposite. Increasing of syneresis is undesirable condition in steps of production and storage. This increasing in 

syneresis is probably due to decreasing in water holding capacity that leds to more releases of whey (Penna et 

al.2001). Water holding capacity must be high during all steps for quality and texture of fermented milk product 

(Wu et al.2001). The mobility of water molecules in products, as reflected in WHC values, can affect yield, sensory 

evaluation, stability (in physical terms) and texture. In fact WHC is an essential quality parameter such that the 

viscosity can be increased, gel-structures can be created or the physical stability can be lengthened by changing 

the WHC (Mao et al.2001). 

As seen in Table 4 the water holding capacity of kefirs increased significantly during the storage time. On the 7th 

day of storage the WHC was highest in pure kefir with a concentration of % 46.8. On the 28 days of storage the 

highest level of WHC was with % 53.4 in pure kefir, it is followed with % 52.6 in carrot kefir. The lowest WHC 

with %52 was determined in pumpkin kefir. Lower WHC or higher whey separation is referring to a weakness of 

gel network.  

Table 4.  Change of water holding during storage 

 Pure kefir (%) Pumpkin kefir (%) Carrot kefir (%) 

1 34.16 33.4 33.4 

7 46.8 35.8 36.2 

14 49.14 38.82 39.02 

21 43.2 43 44.2 
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28 53.4 52 52.6 

In Table 5 is shown the statistically evaluation of analysis of variance for WHC values. It is concluded that storage 

days had statistically significant difference at a high level with p value 0.001 

Table 5.  Analysis of Variance for WHC 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Storage (Days) 2 184.11 184.11 92.206 727.94 0.001 

Types of kefir 1 0.667 0.667 0.667 5.26 0.149 

Error 2 0.253 0.253 0.127   

Total 5 185.331     

 

Results of varians analysis of study in pumpkin yoghurt, water holding capacity was high level of significant at 

p<0.01 on effect of supplemented fiber and storage time. In this study, similarly water holding capacity increased 

based on addition of pumpkin fiber. (Bakirci, 2014.) 

Changing of syneresis of vegetable kefir samples during storage 

Syneresis is the term that describes liquid oozing out of a large number of foods such as jams, jellies, sauces, dairy 

products, surimi and tomato juices, as well as meat and soybean products. The mechanisms of this phenomenon 

are described using two common approaches, namely polymer and colloidal sciences (Skibsted et al., 2010). 

When the gel structure of a product like yoghurt is relatively weak, water can escape quite easily. As the yoghurt 

gel structure shrinks in on itself, the free water is pushed out and travels to the surface within the confines of the 

container. One way to prevent this moisture seepage would be to strengthen and increase the number of bonds 

between the large molecules that have been used to form the gel. However, this could result in a firm rubbery mass 

with an unpleasant texture, and an equally unappealing mouth-feel. It’s a serious problem that food processors 

have had to face and overcome in delivering quality products to meet the demands and expectations of the 

consumer(Mercer et al.2017). 

In Table 6 is shown the syneresis level of vegetable kefirs and pure kefir dependence on storage time. Generally 

it is observed that the longer the storage time the lower the syneresis level of all kefir samples. Higher level of 

syneresis shows that kefir is of poor quality (Amal et al., 2016). In pure kefir at the beginning of storage (1st day) 

was the highest syneresis was observed. On the 1st day the syneresis of pumpkin kefir was lowest in comparison 

with other types of kefir. In the carrot kefir the syneresis level was %6.46 on the first day. Vegetable additions 

were thought to have a positive effect on the quality of kefir. At the end of the storage, syneresis value of pumpkin 

kefir is lower than the pure kefir. Adding of pumpkin puree definitely provided a positive effect on quality of kefir. 

Also, at last day of the storage syneresis value of the carrot kefir is founded higher than both pure and pumpkin 

kefir. 

Table 6.  Changing of syneresis of kefir samples during storage 
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 Pure kefir (%) Pumpkin kefir (%) Carrot kefir (%) 

1 10.276 3.83 6.46 

7 11 5.64 6.31 

14 6.87 5.7 6.49 

21 6.62 5.93 6.68 

28 6.25 6.01 6.71 

 

The different factors such as stabilizers, acidity, total solids, milk kind, and culture type affected to serum 

separation in fermented milk beverages (Lucey et al., 1999; Köksoy and Kılıc, 2003). Serum separation occurs in 

fermented milk products due to the aggregation of protein particles during storage and sedimentation of them under 

gravity (Kesenkas et al., 2011). 

Whey separation or accumulation of liquid (whey) on the surface of a milk gel is common problem in fermented 

milk products with and superfluous sight in these products. This problem often appears as a result of shrinkage of 

a gel causing an expulsion of liquid (Harwalkar and Kalab, 1986; Mistry and Hassan, 1992). Conventionally 

different types of thickeners, stabilizers and synthetic chemicals are being used to avoid this problem (Ramaswamy 

and Basak, 1992; Xu et al., 1992). 

In a study made about kefir supplemented with apple and lemon fibers amount of syneresis increased during the 

storage in all samples. The rate of increase in syneresis was lower in the kefir supplemented with apple fiber, and 

no remarkable difference was noted between the control sample and sample supplemented with lemon fiber (Demir 

et al., 2012) 

The texture of fermented milks including kefir is of great importance and needs to remain more or less unchanged 

during the storage time, as Tamime and Robinson (1999) concluded. Texture stability is directly related to the 

water binding and/or holding capacity by the casein matrix in the coagulated milk. Thus, one of methods for 

examining texture stability is performed by determining syneresis. Excess syneresis is considered as undesired in 

terms of nutritive and sensory quality of fermented milks. 

SPSS analysis was applied to know which factors are in relationsship with each other. As seen in Table7 the storage 

time and types of kefir influenced significantly the syneresis. While types of kefir has on syneresis a significantly 

at a high level, the storage time has a statistically significant. 

Table 7. Analysis of Variance for Syneresis 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Storage time 

(Day) 

2 0.07823 0.07823 0.03912 38.48 0.025 

Types of kefir 1 0.8362 0.8362 0.8362 822.56 0.001 

Error 2 0.00203 0.00203 0.00102   

Total 5 0.9165     
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Conclusions 

Supplementation of yoghurt with selected vegetables will provide additional health properties and will result in 

the development of novel functional dairy products. Production yoghurt with the addition of carrot, pumpkin is 

very important due to their fundamental chemical properties, acidity, antioxidant capacity and organoleptic 

properties. Purposes of addition of vegetable to dairy products improve the shelf life by antioxidant that source of 

vegetable, development flavor and texture, increase consumption rate, increase nutritional value. The findings of 

this study show that no overacidification was observed not only in vegetable kefir but also in pure kefir. As another 

quality parameter of water holding capacity was increased during the storage. The storage time and types of kefir 

influenced significantly the syneresis.  

An important outcome of this study that it was possible to produce kefir with addition of pumpkin and carrot puree. 

In this way other vegetables like broccoli, red sweet pepper etc. can be used for consuming of the children.  
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73-)  BİR KÖPEKTE UNİLATERAL NEFREKTOMİ VE SİSTOTOMİ İLE 

SAĞALTILAN ÜROLİTHİASİS VE NEFROLİTHİASİS OLGUSU 

Bozkan Z1, Bilgen Şen Z1, Ekren Aşıcı GS2, Bulut B1, Sarıerler M1 ve Belge A1 

1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın 

Özet 

Ürolithiasis üriner sistemde bulunan taşların sebep ve etkileri için kullanılan genel bir terimdir. Bu sendrom, 

kalıtsal veya kongenital olabileceği gibi idrarla atılan metabolitlerin presipitasyonuna neden olan edinsel 

patofizyolojik faktörlerden de kaynaklanabilir. Olguyu, iştahsızlık, zayıflama ve çevreye karşı ilgisizlik yanı sıra 

son birkaç gündür hematüri ve strangüri şikayeti ile kliniğe getirilen 25 kg canlı ağırlığında, 8 yaşlı, erkek Boxer 

ırkı köpek oluşturdu. Yapılan klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda hastada idrar kesesi ve böbrek düzeyinde 

büyük boyutlu taşlar bulunduğundan şüphe edildi. Hastaya cerrahi girişim planlandı. Abdomene paramedian 

laparatomi ile ulaşıldı. İnspeksiyonda sol böbreğin daha büyük, koyu renkte ve damarlı yapısı, palpasyonda ise 

büyük taşların varlığı ile böbrek korteksinin inceldiği tesbit edildi. Böbreğe küçük bir ensizyon ile nefrotomi 

yapıldı, taş görüldü, ancak taşın çıkarılamayacağı düşünülerek total nefrektomi yapılmasına karar verildi. Ayrıca 

idrar kesesinde bulunan taşlar sistotomi yapılarak uzaklaştırıldı. Analiz sonuçlarına göre, kalsiyum-fosfat-karbonat 

taşı oldukları tespit edildi. Postoperatif dönemde 7 gün süreyle cefazolin sodium (20 mg/kg, IM BID) ve diyet 

mama (Hills® Prescription diet s/d) önerildi. Postoperatif 7. ve 21. gün kontrollerinde hastanın tüm kan 

değerlerinin normale döndüğü, iştahının düzeldiği, idrar yapmakla ilgili bir probleminin kalmadığı görüldü. Hasta 

1 yıl süreyle takip edildi ve bu süre zarfında herhangi bir nüks ile karşılaşılmadı.  

Anahtar kelimeler: Böbrek, Cerrahi, Diyet, Kalsiyum-fosfat-karbonat taşları, Köpek 

 

A case of urolithiasis and nephrolithiasis treated with unilateral nephrectomy and cystotomy in a dog  

Bozkan Z1, Bilgen Şen Z1, Ekren Aşıcı GS2, Bulut B1, Sarıerler M1 and Belge A1 

 

1Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin 

2Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin 

Abstract 

Urolithiasis is a general term for the causes and effects of stones found in the urinary system. This syndrome may 

be hereditary or congenital, as well as acquired results from pathophysiological factors leading to the precipitation 

of urinary metabolites. The case was formed an 8-year-old, 25 kg BW, male, Boxer dog brought to the clinic with 

complaints of hematuria and stranguria in the last few days accompanying inappetence, weight loss, apathy. As a 

result of the clinical and radiological examinations, it was suspected that the dod had large sized stones in the 

urinary bladder and kidney. Surgical intervention was planned. Abdominal region was reached by paramedian 

laparatomy. Enlarged, darked and vascularized left kidney was seen by inspection and, thinned cortex and large 
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stones in it were palpated. Nephrotomy was performed by making small incision to the kidney and stone was seen, 

but it was decided to perform total nephrectomy because the removal of the stone was not possible. Additionally, 

the stones in the urinary bladder were removed by cystotomy. To the analysis results, calcium-phosphate-carbonate 

stones were detected. Postoperatively, cefazolin sodium (20 mg/kg IM, BID) for 7 days and diet (Hills® 

Prescription diet) were prescribed. At postoperative 7th and 21st day controls, it was observed that all blood values 

of the patient returned to normal, appetite improved and there was no problem of urination. The patient was 

followed for 1 year and no recurrence was encountered during this period. 

Keywords:, Calcium-phosphate-carbonate stones, Diet, Dog, Kidney, Surgery  

Giriş 

Ürolithiasis üriner sistemde bulunan taşların sebep ve etkileri için kullanılan genel bir terimdir. Bu sendrom, 

kalıtsal veya kongenital olabileceği gibi idrarla atılan metabolitlerin presipitasyonuna neden olan edinsel 

patofizyolojik faktörlerden de kaynaklanabilir (Lulich, Osborne & Albasan, 2011, ss. 687-706, Ulrich, Bird, 

Koehler & Swanson, 1996, ss. 393-400). Hematüri, pollaküri, disüri ile seyreden alt üriner sistem hastalıklarının 

en yaygın sebebi ürolitlerdir. Bununla birlikte üst üriner sistem ürolitleri ile daha seyrek olarak karşılaşılır ve 

genellikle daha asemptomatik seyirlidir (Lulich, Osborne & Albasan, 2011, ss. 687-706, Osborne & Flatcer, 1995, 

ss. 3–28). Özellikle alt üriner sistemde bir problem teşhis edilememiş süreklilik gösteren hematüri olgularında üst 

üriner sistem ürolitlerinden şüphe edilmelidir1.  

Ürolithiasis teşhisi için geleneksel görüntüleme yöntemleri çok önemli bir yer tutar. Radyografik ve 

ultrasonografik görüntüleme ile ürolitin varlığı, lokalizasyonu, yoğunluğu ve şekli belirlenebilir.  

Kedi ve köpeklerde fosfat, kalsiyum, okzalat, ürat, sistin, karbonat ve silika gibi farklı kimyasal bileşenler tek 

başına veya birarada üriner sistem taşlarını oluşturabilir (White, 1996, ss. 529– 535, Tion, Dvorska & Saganuwan, 

2015, ss. 1-18). Kalsiyum fosfat taşları en yaygın olarak kedilerde ve hidroksiapetit veya karbonat apetit formunda 

ortaya çıkar. Tedavi yönteminin belirlenmesinde ürolitin kompozisyonunun bilinmesi önem taşır ve mutlaka 

araştırılmalıdır (Lulich, Osborne & Albasan, 2011, ss. 687-706). Ürolitih niteliğine göre uygun bir medikal tedavi 

ve diyet önerisiyle çözülmesi  sağlanabilir (Osborne, Lulich & Kruger, 1996, ss. 1053–1063) . Cerrahi sağaltım 

yöntemleri arasında günümüzde ekstrakorporal daha çok litotripsi veya perkutanöz nefrolitotomi gibi daha az 

invaziv yöntemler yer alsa da (Preminger vd, 2007, ss. 1610–1631), hacim olarak çok büyük ve kritik klinik 

bulgulara yol açan taşlar için açık cerrahi girişimlerde bulunulması önerilmektedir (Gookin, Stone, Spaulding & 

Berry, 1996, ss. 2020-2026). 

Postoperatif dönemde nükslerin önüne geçmek için hastanın su tüketiminin teşvik edilmesi çok önemlidir. Bunun 

için daha yumuşak ve su içmeyi tetiklemesi için hafif baharatlı gıdalar tercih edilebilir (Westropp & Buffington, 

2005, ss. 1828– 1850). Ayrıca tespit edilen taşın bileşimine göre uygun diyet önerisinde bulunmak ve 

enfeksiyonların önüne geçmek gerekmektedir (Bartges, 2013, Osborne, Lulich & Kruger, 1996, ss. 1053–1063).  

Olgu Sunumu 

Olguyu, iştahsızlık, zayıflama ve çevreye karşı ilgisizlik yanı sıra son birkaç gündür hematüri ve strangüri şikayeti 

ile kliniğe getirilen 25 kg canlı ağırlığında, 8 yaşlı, erkek Boxer ırkı köpek oluşturdu. Yapılan klinik ve radyolojik 
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muayeneler sonucunda hastada idrar kesesi ve böbrek düzeyinde büyük boyutlu taşlar bulunduğundan şüphe edildi 

(Resim 1). 

 

 

Resim 1: Radyolojik muayenede böbrek düzeyinde belirlenen taşın görüntüsü 

 Laboraturar muayenelerinde şiddetli bir lökositoz (59.44 10^9/l), bunun yanında BUN (119 mg/dL) ve kreatin 

(7.7 mg/dL) düzeyinin çok yüksek olduğu belirlendi. Hastaya cerrahi girişim planlandı. Ksilazin (1 mg/kg, İM) ve 

ketamin (10 mg/kg, İM) enjeksiyonu ile indüksiyonu sağlanan hasta entübe edilerek anestezi %2 isoflurane 

solutulması ile sürdürüldü. Sırt üstü pozisyonda yatırılan hastada ventral abdominal bölgede asepsi ve antisepsi 

sağlandı. Abdomene paramedian laparatomi ile ulaşıldı. İnspeksiyonda sol böbreğin daha büyük, koyu renkte ve 

damarlı yapısı, palpasyonda ise büyük taşların varlığı ile böbrek korteksinin inceldiği tesbit edildi. Böbreğe küçük 

bir ensizyon ile nefrotomi yapıldı, taş görüldü, ancak taşın çıkarılamayacağı düşünülerek total nefrektomi 

yapılmasına karar verildi (Resim 2). 

 

 

Resim 2: Büyümüş, yoğun şekilde vaskularize, koyu renkli böbreğin intraoperatif görüntüsü ve uzaklaştırılan 

böbrekten çıkartılan taşlar 

Ayrıca idrar kesesinde bulunan taşlar sistotomi yapılarak uzaklaştırıldı. Bölge rutin şekilde kapatıldı (Resim 3). 
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Resim 3: İdrar kesesinde bululunan taşların sistotomi ile uzaklaştırılması 

 Postoperatif dönemde 7 gün süreyle cefazolin sodium (20 mg/kg, IM BID) reçete edildi. Toplanan taşlar analiz 

için laboratuvara gönderildi ve sonuçlara göre kalsiyum-fosfat-karbonat taşı oldukları tespit edildi. Taş analiz 

sonucu doğrultusunda hastaya postoperatif süreçte diyet mama (Hills® Prescription diet s/d) önerildi. Postoperatif 

7. ve 21. gün kontrollerinde hastanın tüm kan değerlerinin normale döndüğü, iştahının düzeldiği, idrar yapmakla 

ilgili bir probleminin kalmadığı görüldü. Hasta 1 yıl süreyle takip edildi ve bu süre zarfında herhangi bir nüks ile 

karşılaşılmadı.  

Tartışma 

Üst üriner sistem taşları ile kedi ve köpeklerde oldukça nadiren karşılaşılmaktadır ve rapor edilen ürolitlerin büyük 

çoğunluğuna (%95) alt üriner sistemde rastlanmaktadır (Osborne & Flatcer, 1995, ss. 3–28). Söz konusu vakada 

ise hem idrar kesesinde hem de böbrekte taş tespit edilmiştir. Taşın oldukça büyük ebatlara ulaşmış olması literatür 

verilerle (Lulich, Osborne & Albasan, 2011, ss. 687-706) uyumlu bir şekilde geçen sürede asemptomatik seyirli 

olduğunu göstermektedir.  

Ürolithiasis bir veya daha fazla çözülebilir kristaloidin üriner sistemde herhangi bir yerde sediment şekillendirmesi 

olarak tanımlanabilir ve üriner sistem taşları bir veya birkaç mineralin birada bulunmasıyla meydana gelebilir 

(Ulrich, Bird, Koehler & Swanson, 1996, ss. 393-400). Genel olarak ürolitler, ürat, sistin, magnezyum amonyum 

fosfat ve kalsiyum olmak üzere 4 ana mineral grubuna ayrılabilir ve yine literatür verilere göre kedi ve köpeklerde 

en yaygın olarak magnezyum amonyum fosfat (struvite) ve kalsiyum taşları ile karşılaşılmaktadır (Tion, Dvorska 

& Saganuwan, 2015, ss. 1-18). Karşılaşılan vakada da yapılan analiz sonucuna göre literatürle uyumlu olarak bir 

kalsiyum mineral taşı olan kalsiyum- fosfat- karbonat taşı tespit edilmiştir.       

 

Kalsiyum-fosfat-karbonat taşları aynı enfeksiyona bağlı ortaya çıkan strüvit taşları gibi uygun bir antibiyotik ve 

diyet uygulamalarıyla tedavi edilebilen veya nüksü önlenebilen üriner sistem problemlerindendir (Lulich, Osborne 

& Albasan, 2011, ss. 687-706). Olguda kan analizi yüksek üre ve  kreatin değerleri ile birlikte lökosiztoz da 

olduğunu ve enfeksiyon bulunduğunu ortaya koymuştur. Fakat sözkonusu olguda böbrek parankiminde belirlenen 

taşın boyutlarının çok büyük olması medikal tedavinin tek başına yeterli olamayacağını düşündürmüştür.  

Literatür verilere göre hacim olarak çok büyük ve kritik klinik bulgulara yol açan taşlar için medikal tedavinin 

yanı sıra operatif girişimlerde bulunulması önerilmektedir (Gookin, Stone, Spaulding & Berry, 1996, ss. 2020-
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2026). Bu olguda, böbrek parankimi hasar görmüş ve çok büyük bir taş bulunduğu için nefrektomi yapılmasına 

karar verildi ve idrar kesesindeki taşlar sistotomi ile uzaklaştırıldı.  

Söz konusu vakada tespit edilen taşın postoperatif dönemde nüksünün önlenmesi için bileşimine göre uygun diyet 

önerisinde bulunulması  ve enfeksiyonların önüne geçmek için medikal tedavi uygulanması önerilmektedir 

(Bartges, 2013, Osborne, Lulich & Kruger, 1996, ss. 1053–1063). Bu nedenle  postoperatif dönemde antibiyotik 

reçete edilmiş ve önerilen diyet tedavisi ile hastanın çok hızlı bir şekilde iyileştiği belirlenmiştir. Ayrıca 1 yıl 

süreyle yapılan takipte herhangi bir nükse rastlanmamıştır. Başarılı bir şekilde tedavi edilen bu vakanın çok sık 

rastlanmayan üst üriner sistemi taşları ile mücadele açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülerek paylaşıma 

uygun bulunmuştur. 
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74-)  KLİNİK PATOJENLERE KARŞI STREPTOMYCES VARİABİLİS ERS13 

SUŞUNUN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN TARANMASI  

Mustafa ERSAL*, Doç. Dr. Ali KOÇYİĞİT** 

 

Bu çalışmanın amacı, klinik patojenlere karşı sucul aktinomisetlerin etil asetat ekstraktesinin antimikrobiyal 

aktivitesini değerlendirmektir. Bu çalışmada; aktinomiset üyesi olan mikroorganizma izolasyonu, morfolojik 

karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerin taranması gerçekleştirilmiştir. İzmir’in İnciraltı bölgesinde 

bulunan lagün sedimentinden Streptomyces variabilis ERS13 izolatı izole edilmiştir. 

Cross-streak (Cs) metodu kullanılarak birincil antimikrobiyal aktivite taranmıştır. İzolatın fenotipik ve genotipik 
özelliklerine göre; beyazımtrak koloni tipinde, aerobik, sıvı ortamda pellet oluşturan, hareketsiz, filamentli, gram 

pozitif ve Streptomyces variabilis VITUMVB03 suşuna %99 oranında benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. İkincil 

antimikrobiyal aktivite taranmasında disk difüzyon metodu kullanılmıştır. Tarama sonuçlarına göre ERS13 

izolatının, Escherichia coli ATCC 29998, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 ve Candida albicans patojenlerine karşı sırasıyla 13 mm, 20 mm, 16 mm ve 12 mm inhibisyon zonu 
oluşturduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Streptomyces variabilis, Antimikrobiyal aktivite, Ekstraksiyon, Sekonder metabolit, Disk 
difüzyon, Sucul aktinomiset, Cross-streak metod
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Screening of Antimicrobial Activity of Streptomyces variabilis Strain ERS13 Against Clinically Patogens  

Mustafa ERSAL*, Assoc. Prof. Ali KOCYIGIT** 

Abstract 

The aim of the present study was to assess the antimicrobial activity of ethyl acetate extract of aquatic 
actinomycetes against clinical pathogens. In this study, the isolation of microorganism which is the member of 
actinomycetes, the screening of antimicrobial activities and morphological characterization has been carried out. 
Streptomyces variabilis ERS13 isolate were isolated from lagoon sediment which is located in Inciralti, Izmir 
region. 

Primary antimicrobial activity was screened using the Cross-streak method. According to phenotypic and 
genotypic characteristics of the isolate; it has been determined that it is whitish in colour, aerobic, pellet forming 
in broth culture, non motile, filamentous, gram positive and 99% similar to Streptomyces variabilis strain 
VITUMVB03. Disc diffusion method was used for secondary antimicrobial activity screening. The ERS13 
isolate has showed the highest inhibition zone against Escherichia coli ATCC 29998, , Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 6538, and Candida albicans with a zone of inhibition of 13 mm, 
20 mm, 16 mm ve 12 mm, respectively.  

Keywords: Streptomyces variabilis, Antimicrobial activity, Extraction, Secondary metabolite, Disc diffusion, 
Aquatic actinomycete, Cross-streak method. 

 

Giriş 

Actinomycetes üyelerinin sahip oldukları filament yapıları funguslardaki dallanmış hif yapılarına benzediği 

keşfedilmiştir (1). Bu yapılarından dolayı, bakteri ve fungus arasında oldukları düşünülen bir organizma 

organizma grubudur (2). Actinobacteria filumu; DNA içeriği bakımından guanin ve sitozin (G+C) bazlarınca 

zengin, serbest formda, havasal misele sahip, sporlu, aerobik ve saprofitik gram pozitif bir bakteri grubu olduğu 

belirlenmiştir. Karasal ve sucul habitat gibi geniş bir yayılış gösterdikleri görülmüştür (14, 17, 18). 

Aktinomisetler; sahip oldukları biyoaktif bileşikler sayesinde bakteri, fungus ve parazit gibi çeşitli patojenik 

organizmalara karşı etki göstermiştir. Bu grup üyelerinin, geniş bir klinik etkiye sahip biyolojik olarak aktif 

bileşiklerin en önemli kaynağı oldukları görülmüştür (19). Aktinomiset üyelerinin, patojen organizmalara karşı 

müdahele etme yeteneğine sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun sebebi olarak ise karbon iskeletlerine sahip 

oldukları için farklı türde biyokimyasal yapılar üretebildikleri gösterilmiştir (20). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Şubat 2017’de; yeni ve etkili antibiyotiklerin araştırılması ve geliştirilmesindeki 

önceliğin belirlenmesinde yardımcı olması amacıyla global öncelikli patojen listesini (PPL) yayınlamıştır. 

Kritik, yüksek ve orta seviye olmak üzere üç kategoriye bölünen bu liste, 12 adet bakteri ve bakteriyal familya 
içermektedir (15). WHO’ya göre; Pseudomonas aureginosa ve Enterobacteriacae öncelik durumuna göre kritik 

seviyede, Staphylococcus aureus ise yüksek seviyede olduğu belirtilen bakteriyal patojenler olarak yer almıştır 

(16). Escherichia coli; insan ve sıcakkanlı hayvanların bağırsak sistemleri de dahil olmak üzere doğada geniş 

bir yayılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Genellikle bağırsak ve idrar-genital sisteminde ciddi kramp ve ishal 
gibi hastalıklara neden oldukları anlaşılmıştır (3). E. coli O157:H7 serotipi bu grubun en yaygın ve en çok 

çalışılan üyesidir (7). Bu üye; kanamalı kalın bağırsak iltihabı (hemorajik kolit), hemolitik üremik sendromu 

hastalığına sebep olduğu belirlenmiştir (6,8). Dünya çapında Staphylococcus aureus; hastane ortamındaki 

mortalite ve morbidite oranlarının en sık nedenleri arasındadır. İnsan nüfusunun yaklaşık %20'si; çeşitli yüzeysel 

deri lezyonlarına, sivilce, iltihaplı isilik, kan çıbanı, zatürree, menenjit, endokardit, super antijenlerin kan 

dolaşımına bırakıldığı toksik şok sendromu (TSS) ve septisemi gibi bir dizi hastalığa neden olan S. aureus'un 
uzun süreli taşıyıcılarıdır. Hastane enfeksiyonlarının en sık nedenlerinden biri olan S. aureus, sıklıkla ameliyat 

sonrası yara enfeksiyonlarına neden olmaktadır (3,5,6). Pseudomonas aeruginosa; hastalarda immün sistem 

baskılayıcı, kistik fibrozis, malignite ve travma gibi etkileri ile önemli bir patojendir. Bazı geniş çaplı yanık 

yaralarında S. aureus baskın patojen olmasına rağmen, P. aeruginosa en önemli gram-negatif patojendir (9). 
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Çevrede doğal olarak varolmasına karşın, en sık insan hastalığına sebep olan patojendir. P. aeruginosa 
patojeninin; solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, göz 

iltihabı (keratitis) ve dış kulak iltihabı (Otitis externa) gibi çeşitli hastalıklara sebep olduğu belirlenmiştir (10). 

Candida albicans; vücudun birçok bölgesini, özellikle sağlıklı bireylerin gastrointestinal ve genitoüriner 

kanallarını asemptomatik olarak kolonize eder (11). C. albicans, insanlarda en yaygın mantar patojeni olup, aynı 

zamanda sağlıklı bireylerin cilt ve mukozal yüzeylerini de kolonize ettikleri belirlenmiştir (12). Kandidiyaz; 

cildin, ağız boşluğunu ve özofagusun, gastrointestinal sistemin, vajinanın ve insan vasküler sisteminin yaygın 

bir enfeksiyondur(13). 

Materyal ve Metod 

2.1 Sucul habitattan aktinomiset izolasyonu 

İnciraltı, Çakalburnu Lagün’ünden sucul örnekler toplanmıştır. Lagün sedimentinden (0-50 cm derinlikten) 
alınan örnekler steril kaba aktarılmıştır. Örnekler kısa süre içerisinde laboratuvar ortamına taşınmıştır. Örnekler, 

%50 deniz suyu ile siklohegzimid (50 μg/ml) ve nalidiksik asit (75 μg/ml) içeren Actinomycetes Isolation Agar 
(AIA, HiMedia, Hindistan) üretim ortamında 14 gün boyunca 27⁰C sıcaklıkta inkübe edilmiştir. İnkübasyon 

süresi sonunda örnekler, sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere %50 gliserol içeren stok kültüre alınarak +4⁰C 

sıcaklıkta saklanmıştır (14). 

2.2 Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi 

2.2.1 Cross-Streak tekniği 

Birincil antimikrobiyal aktiviteleri belirlemek amacıyla Cross-streak tekniği kullanılmıştır. Antimikrobiyal 

tarama için izolatlar, %50 deniz suyu içeren steril Mueller-Hinton Agar (MHA, Sigma Aldrich, US) besiyeri 
bulunan petrilerin tam ortasına bir hat boyunca inoküle edilerek 27⁰C sıcaklıkta 5 gün inkübe edilmiştir. 

İnkübasyon süresinin sonunda patojen test organizmaları inokuluma 90⁰ açı yapacak şekilde inoküle edilerek 

inkübasyona kaldırılmıştır. Antimikrobiyal aktivite belirlemek amacıyla Escherichia coli ATCC 29998, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 6538, and Candida albicans klinik 
patojenleri kullanılmıştır (21). 

2.2.2 Ekstraksiyon yöntemi 

Sekonder metabolitlerin elde edilmesi amacıyla ekstrakte edilecek izolat; 100 ml üretim ortamı içeren erlene 

inoküle edilmiştir. Erlen 30⁰C sıcaklıkta, 150 rpm dönüş hızındaki çalkalayıcı inkübatörde 7 gün inkübe 

edilmiştir. 7 günlük izolat 5000 rpm’de 10 dakika boyunca santrifüjlenerek Whatman No. 1 filtre kağıdı ile filtre 

edilmiştir. Filtrat 1:1 oranında etil asetat ile ayırma hunisi yardımıyla 30 dakika boyunca kuvvetlice 

çalkalanmıştır. Çalkalama işlemi 2 kez tekrarlanmıştır. Çalkalama işlemi sonunda filtrat balona aktarılarak 

evaporatör cihazına (Heidolph) alınmıştır. Örnek, 45⁰C sıcaklığa ayarlanan evaporatörde 100 rpm dönüş hızında 

kurutulmuştur. Evaporasyon sonrasında balon içerisindeki örnek, 1 ml etil asetat kullanılarak çözdürülmüş ve 

sonraki çalışmalarda kullanılmak için -20⁰C sıcaklıkta saklanmıştır (14). 

2.2.3 İkincil antimikrobiyal aktivite 

Disk difüzyon tekniği kullanılarak gerçekleştirilen test; %50 deniz suyu içeren 100 ml steril Carbohydrate 

carcode medium (Kilaru, 2005) ortamında ekstrakte ürün elde edilmiştir. Patojen organizmaların optik yoğunluk 

(OD) değerleri belirlenerek antimikrobiyal aktiviteler test edilmiştir. Buna göre; antibakteriyal aktivitenin 

belirlenmesi için; OD625 değeri 0,1±0,02 olarak belirlenmiş 0,1 ml bakteriyal patojen organizmalar steril MHA 

besiyeri içeren petrilere swab yardımıyla yayılmıştır (22). 6 mm çapındaki disklere 25 μl ekstrakte ürün 

emdirilmiştir. Diskler, steril cımbız yardımıyla petrilere yerleştirilmiştir. Bu işlem 3 tekrarlı olarak 

uygulanmıştır. 37⁰C  sıcaklıkta 24 saat inkübasyona kaldırılmıştır. Antifungal aktivitenin belirlenebilmesi için; 

OD625 değeri 0,1±0,02 olarak ayarlanmıştır. OD değeri ayarlanan patojen organizmadan 0,1 ml örnek alınarak 
steril Triptic soy agar (TSA, Sigma Aldrich, US) besiyeri içeren petriye swab yardımıyla inoküle edilmiştir (23). 

6 mm çapındaki disklere 25 μl ekstrakte ürün emdirilmiştir. Diskler, aseptik koşullarda cımbız yardımıyla 
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petrilere yerleştirilmiştir. Bu işlem 3 tekrarlı olarak uygulanmıştır. Petriler 27⁰C sıcaklıkta 24-48 saat inkübe 

edilmiştir. Antimikrobiyal aktivite, oluşan zonun mm cinsinden ölçülmesi ile belirlenmiştir (16). 

2.3 Potansiyel sucul aktinomiset suşu identifikasyonu 

Cross-streak tekniği sonucunda en iyi antimikrobiyal aktivite gösteren izolatın fenotipik ve genotipik özellikleri 

analiz edilmiştir (24). Moleküler karakterizasyonun belirlenmesi için ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep 

(Zymo) kiti kullanarak genomik DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Genomik DNA izolasyonu sonucu oluşan 

ürünün saflığı nanodrop cihazı (NanoDrop 200c, Thermo Scientific) kullanılarak belirlenmiştir. İzole edilen 

genomik DNA’dan 16S rRNA amplifikasyonu için 8-27 F (Forward, 5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG) ve 
14492-1510 R (Reverse, 5’-GGCTACCTTGTTACGACTT) universal primerleri (Alpha DNA) kullanılarak 

polimerik zincir reaksiyonu (PZR, GeneAmp PCR System 9700, Thermo Fisher Scientific) uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Belirlenen baz dizisi, NCBI-BLAST benzerlik aracı kullanılarak baz dizileriyle 
karşılaştırılarak benzerlik oranı belirlenmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 

3.1 Sucul habitattan aktinomiset izolasyonu 

Sucul sediment örneğinden toplam 16 adet aktinomiset grubu izolat elde edilmiştir. İzolasyon işleminde 

kullanılan AIA seçici besiyeri %50 deniz suyu içermektedir. Sonuçlar göstermektedirki, sucul habitat 

aktinomiset populasyonu açısından zengindir. İzolasyon aşamasında besiyerinde kullanılan antifungal ajanlar, 

istenmeyen fungal organizma gruplarının üremesini engellemiştir. Bu sayede, kullanılan seçici besiyerinde 

aktinomiset grubu üyelerinin üretim potansiyeli artmıştır. İzolasyon işlemi sonucunda örneğin petride görüntüsü 

Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. ERS13 İzolatının Petri Görüntüsü ve Gram Boyama Sonucu Filament Yapısı. 

3.2 Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi 

İzolatlar arasından antimikrobiyal aktivite potansiyeli en yüksek olan izolatın belirlenebilmesi amacıyla birincil 

tarama olan Cross-streak tekniği kullanılmıştır. Bu teknik ile gerçekleştirilen tarama sonucunda en aktif izolat 
belirmiştir. Tarama sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır. 

Diks difüzyon tekniği kullanılan ikincil antimikrobiyal aktivitenin belirlenebilmesi amacıyla ekstraksiyon 

yöntemi sonucu elde edilen ekstrakte ürün kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ekstrakte ürün elde etme amacıyla 

1:1 oranında etil asetat kullanılmıştır. 6 mm çapındaki disklere 25 μl ekstrakte ürün emdirilmiştir. Daha sonra 

diskler, ekstrakttaki çözgenin uçması amacıyla 37⁰C sıcaklıktaki inkübatörde 10 dakika bekletilmiştir. Kontrol 

amacı ile ekstrakt içermeyen diske eşit hacimde etil asetat emdirilmiştir. Kurutulan diskler patojen 

organizmaların yayıldığı petrilere yerleştirilmiştir. Gerçekleştirilen disk difüzyon tekniği sonucunda izolatın 

aktif olduğu kanıtlanmıştır. Disk difüzyon tarama sonuçları Grafik 1’de gösterilmiştir. Disk difüzyon tarama 

sonuçlarına göre ERS13 izolatının, Escherichia coli ATCC 29998, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 
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Staphylococcus aureus ATCC 6538 ve Candida albicans klinik patojenlerine karşı sırasıyla 13 mm, 20 mm, 16 

mm ve 12 mm inhibisyon zonu oluşturduğu gözlemlenmiştir.  

Yapılan çalışma literatür ile karşılaştığında sonuçların umut vaad edici olduğu belirlenmiştir. Roshan et al. 

(2013), well-difüzyon metodu kullanılarak S. aureus patojen organizmasına karşı aktivite belirlenmiştir. Test 

sonucu olarak izolatın 12 mm inhibisyon zonuna sahip olduğu görülmüştür. Vimal et al. (2009) yaptıkları 

çalışmada; Nocardiopsis sp. VITSVK5 (FJ973467) izolatını kullanmıştır. İzolat; gram negatif bakteri olarak E. 
coli (20 mm), P. aeruginosa (18 mm) ve gram pozitif bakteri olarak S. aureus (6 mm) ile fungal patojen olarak 
ise A. niger (12 mm) ve maya olarak C. albicans (14 mm) türlerine karşı antimikrobiyal aktivite sergilemiştir. 

Janardhan et al. (2014) yaptıkları çalışmada; aktivitesi yüksek olan GN1 ve GN2 olarak kodlanmış iki adet izolat 

belirlemişlerdir. Çalışmada; E. coli, S. aureus, ve P. aeruginosa patojen organizmalarını kullanmış ve GN1 

izolatı için sırasıyla 9, 7 ve 6 mm ile GN2 izolatı için ise 15, 12 ve 10 mm inhibisyon zonu ölçülmüştür. 

 

3.3 Potansiyel sucul aktinomiset suşu identifikasyonu 

Birincil antimikrobiyal tarama sonucunda seçilen izolatın baz dizisinin belirlenebilmesi amacıyla 16S rRNA 

sekans analizi yapılmıştır. Sekans analizi sonucunda örneğin S. variabilis türü olduğu belirlenmiştir. Potansiyel 

izolatın morfolojik özellikleri ve büyüme karakterizasyonu Tablo 2’de yer almaktadır. Gram boyama test 

sonucuna göre izolatın gram + ve filamentli yapıya sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 1). Belirlenen baz dizisi; 

BLAST sistemi kullanılarak gen bankasında (NCBI) mevcut olan diğer 16S rRNA baz dizileriyle 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuca göre ERS13 izolatı; Streptomyces variabilis strain VITUMVB03 
(KU953961) türüne %99 oranında benzerlik göstermiştir.. Potansiyel izolat, NCBI sisteminde S. variabilis-
ERS13 (MH532542) olarak yer almaktadır. 

Tablo 1. İzolatların Birincil Antimikrobiyal Aktivite Sonuçları*. 

İzolat E.c P.a S.a C.a 

ERS1 - - + - 

ERS2 + + + +++ 

ERS3 - - + - 

ERS4 + + + - 

ERS5 ++ + + - 

ERS6 + ++ + + 

ERS7 - + + +++ 

ERS8 + - + - 

ERS9 + + - ++ 

ERS10 + + + ++ 
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ERS11 + +++ - + 

ERS12 + + + +++ 

ERS13 ++ +++ ++ ++ 

ERS14 - + + + 

ERS15 + - - ++ 

ERS16 + + + - 

*: aktivite yok (-), aktivite var (+), iyi aktivite (++), çok iyi aktivite (+++). Test organizmaları; Escherichia coli 
(E.c), Pseudomonas aeruginosa (P.a), Staphylococcus aureus (S.a) ve Candida albicans (C.a).  
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Tablo 2. ERS13 İzolatının Morfolojik Özellikleri ve Büyüme Karakteristikleri. 

Büyüme ortamları Büyüme karakteristiği 

Nutrient agar 
Beyazımtrak koloni oluşumu. Tam yuvarlak olmayan (dağınık) koloni 

yapısı. 

Nutrient broth Üreme var ancak bulanıklık yok. Üreme pellet formunda. 

Yatık agar Hat boyunca koloni olarak üreme. 

Yarı katı agar Hareketsiz. 

Derin-dik agar Üreme üst tabakada, aerobik. 

 

 

Çizelge 1. ERS13 izolatının disk difüzyon tarama sonuçları. 

Sonuç 

Bu çalışmada, klinik patojen organizmalara karşı sucul habitattan izole edilen aktinomiset grubu üyelerinin 

antimikrobiyal aktiviteye sahip olduklarını göstermek amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda sucul 

habitatın aktinomisetler açısından zengin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu organizmaların antimikrobiyal 

aktiviteye sahip olduğu kanıtlanmıştır.  

Potansiyel izolat olarak seçilen ERS13; aerobik, beyazımtrak ve hafif yuvarlak (dağınık) koloni tipinde, sıvı 

ortamda pellet oluşturan, hareketsiz, filamentli ve gram pozitif bir örnek olduğu görülmüştür. 16S rRNA sekans 

sonuçlarına göre sucul sedimentten izole edilen ERS13 izolatı, Streptomyces variabilis VITUMVB03 suşuna 

%99 oranında benzerlik göstermektedir. Disk difüzyon tarama sonuçlarına göre izolat en yüksek aktiviteyi P. 
aeruginosa klinik patojenine karşı 20 mm inhibisyon zonuyla göstermiştir. Disk difüzyon testi kullanılarak 

gerçekleştirilen ikincil antimikrobiyal tarama Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Disk difüzyon taraması*. 

*: P. aeruginosa patojenine karşı; a) ekstrakte ürünün oluşturduğu inhibisyon zonu, b) negatif kontrol ve 

ekstrakte ürünün oluşturduğu inhibisyon zonu.  

Özetle, sucul habitat sahip olduğu antimikrobiyal aktivite açısından gelecek vaad eden aktinomiset grubu 

üyelerinin izolasyonu için verimli bir ortamdır. Bu alanda yapılacak izolasyon işlemleri sonucunda 

antimikrobiyal aktivite verimini artırabilmek amacıyla literatürde iki yaklaşım yer almaktadır: Bunlardan 

birincisi; fermentasyon ortamındaki verimin artırılmasında kullanılan ilk yaklaşımlar, spesifik öncülerin temin 

edilmesi ile fermentasyon koşulları ve üretim ortamı bileşenlerinin (karbon kaynağı, fosfat ve nitrojen 

konsantrasyonu, pH, sıcaklık) ayarlanmasıdır. İkincisi ise; sekonder metabolizma ile ilgili olarak antibiyotik 
özel öncülerinin kodlandığı biyosentetik genlerin fazla miktarda ekspresyonu, yolizi-spesifik pozitif 
regülatörlerin fazla miktarda ekspresyonu veya yolizi-spesifik negatif regülatörlerin inaktivasyonudur. Bu 

yaklaşımlar sonucu antibiyotik verimliliğinde artış görülmektedir (25). 

Sonuç olarak, sucul habitat biyoaktif bileşikler için muazzam bir kaynaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve birçok 

akarsu yatağına sahip, içinde yer aldığımız bu muhteşem coğrafya; antibakteriyal, antifungal, antikanser, 

antiviral, antioksidant ve antimalaryal gibi birçok aktiviteye sahip henüz keşfedilmemiş aktinomiset grubu 

üyeleri için de eşsiz bir kaynaktır.  
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Özet 

Kuraklık, tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına neden olan etmenlerin başında gelmektedir. 

Ekolojik dengelerin hızla bozulması ve küresel ısınmaya bağlı oluşan iklimsel değişiklikler sonucu ortaya çıkan 

kuraklık; bitkilerin bu duruma karşı toleranslarının arttırılması yolunda ciddi önlemlerin alınması gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Bitkilerde; metabolik, mekanik ve oksidatif birçok değişikliğe neden olan kuraklık stresi, 

etki ettiği bitkinin genotipine ve gelişim basamağına bağlı olarak, bitkilerin sınırlı çevresel koşullara adapte 

olmasını sağlayacak birçok fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler cevabı indüklemektedir. Bu çalışmada, 

kuraklık stresi, kuraklık stresinin bitkiler üzerindeki etkileri ve bitkilerin bu strese gösterdiği fizyolojik cevaplar 

ile adaptasyon mekanizmaları son yıllarda yapılmış çalışmalar eşliğinde irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Su stresi, fizyoloji, bitki 

Giriş 

Klasik büyüme teorilerinde; yüzyıllar boyunca uygarlıkların kaderini belirleyen temel faktörlerden biri 

olan su, dünyamızdaki diğer doğal kaynaklar gibi sonsuz kabul edilmekteydi. Ancak, hızla artan dünya nüfusuna 

bağlı kentleşme ve sanayileşme, doğanın eşik değerlerinin aşılmaya başlanmasına yol açarak doğal kaynakları 

kirlenme ve buna bağlı olarak niteliksel azalma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Gelecekte en önemli doğal 

kaynaklarımızdan olan suyun yerine geçebilecek yapay bir maddenin bulunamayacağı gerçeği, suyun önemini 

bir kat daha arttırmakta ve stratejik kıt bir kaynak olacağı öngörülmektedir.  

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak hızla değişen iklimsel parametreler, susuzluk ve tarımsal alanların 

azalması birçok beslenme sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tarımsal üretimde önemli oranda 

verim kayıplarının yaşanmasına neden olan etmenlerin başında kuraklık gelmektedir. Ülkemiz ve tüm dünyada 

kuraklık, bitki ve toprak verimliliğini etkileyen en önemli abiyotik streslerdendir ve yaklaşık 2.4 milyar insan 

yüksek oranda su stresi olan bölgelerde yaşamaktadır (Okı ve Kanae, 2006; Osakabe v.d., 2014). Bu bağlamda 

su kısıtı koşullarında yapılacak çalışmalardan elde edilecek, bitkilerin bu koşullara gösterdiği fizyolojik ve 

biyokimyasal cevaplar, kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesinde ve kuraklıkla mücadelede son 

derece önemlidir. Tarımsal anlamda kullanılan bitkilerin kuraklık toleranslarının artırılması yolunda ciddi 

adımların acil olarak atılması gerekliliği söz konusudur. Bitkilerde görülmesi beklenen biyolojik stres 

şiddetindeki artış pek çok araştırmacı tarafından irdelenmiştir (Carnicer vd., 2011; Peng vd., 2011; Williams 

vd., 2013; Vicente-Serrano vd., 2014). 

Bitkiler içinde bulundukları çevrede uygunsuz/kısıtlı koşullar oluşması durumunda adaptasyon 

eksikliğine bağlı olarak stres koşullarına maruz kalırlar. Çevre şartlarının bir bitkinin normal büyüme ve 

gelişmesini olumsuz yönde etkileyecek kadar değişmesi halinde bitkide meydana gelen duruma stres denir 

(Büyük ve ark., 2012). Birçok durumda, stres bitkinin canlı kalabilmesi, ürün verebilmesi, biyokütle birikimi ve 
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özümleme ile ilişki kurarak açıklanması gereken bir kavramdır. Bitkiler yaşamları sürecinde birçok stres faktörü 

ile karşılaşmaktadırlar. Stres faktörleri Levitt (1980)’e göre biyotik ve abiyotik (fizikokimyasal) olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Biyotik faktörler; mikroorganizmaların (fungus, bakteri ve virüs) enfeksiyonu ve zararlı 

hayvanların saldırıları sonucu oluşan stres faktörleridir. Abiyotik faktörler ise su, sıcaklık, radyasyon, 

kimyasallar, manyetik ve elektriksel alanlar gibi çevre faktörleridir (Blum, 1986). Biyotik (patojen, diğer 

organizmalarla rekabet vb.) ve abiyotik (kuraklık, tuzluluk, radyasyon, yüksek sıcaklık veya don vb.) stresler 

ekonomik önemi olan tüm bitkilerin normal fizyolojik işlevlerinde değişikliklere yol açmaktadır. Tüm bu stresler 

bitkilerin biyosentetik kapasitelerini azaltır, normal fonksiyonlarını değiştirir ve bitkinin ölümüne yol açabilecek 

zararlara neden olabilir (Levitt, 1980). 

Dünya üzerindeki kullanılabilir alanlar stres faktörlerine göre sınıflandırıldığında doğal bir stres faktörü 

olan kuraklık stresi % 26’lık payıyla en büyük dilimi içermektedir. Bunu % 20 ile mineral stresi, % 15ile soğuk 

ve don stresi takip etmektedir. Bunların dışında kalan diğer tüm stresler % 29’luk bir pay alırken, yalnızca% 

10’luk bir alan herhangi bir stres faktörüne maruz kalmamaktadır (Blum, A., 1986). Bu durumda, kuraklık stresi 

büyümeyi ve verimi etkileyen en yaygın çevresel streslerden biri olup bitkilerde birçok fizyolojik, biyokimyasal 

ve moleküler cevabı indüklemekte ve buna bağlı olarak bitkiler, sınırlı çevresel koşullara adapte olmayı 

sağlayacak tolerans mekanizmaları geliştirebilmektedirler. 

Stres faktörleri mekanizmalarının açıklanabilmesi için farklı stres kaynakları altında bitkinin verdiği 

fizyolojik reaksiyonlar, etki süreleri ve çeşitleri, dayanıklılık mekanizmaları, hücre ve gen seviyesindeki 

fonksiyonları, tepki süreçleri, bitkide meydana gelen fizyolojik hasarın süresi ve kalıcılığının belirlenmesi 

önemlidir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak giderek artması beklenen kuraklık ile mücadele edebilmek 

için mevcut gıda üretiminin korunması ve artırılması yaşam kalitesinin devamlılığını sağlamak açısından çok 

önemlidir. Bu çalışmada vejetatif gelişim sürecinde kuraklık stresine karşı bitkilerin geliştirmiş oldukları 

fizyolojik tepkileri, süreç içindeki metabolik olayları ve etki süreleri irdelenerek alanda yapılmış önemli 

çalışmalar referans alınarak tartışılmıştır. 

Kuraklık ve Kuraklık Stresinin Bitkilere Etkileri 

Farklı disiplinlere göre değişik şekillerde ifade edilen kuraklık, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)’ne 

göre uzamış ve aralıksız devam eden yağış azalmasıdır.  

Bir stres faktörü olarak kuraklık ise; abiotik bir stres faktörü olup; bitki büyüme, gelişme ve verimini 

etkileyen önemli bir sınırlayıcıdır. Su eksikliğinin yol açtığı kuraklık stresi; belirsiz zamanlarda ortaya çıkan su 

kıtlığı durumudur. Bitkilerin su stresine olan tepkileri bitki türü, bitki yaşı, büyüme ve gelişme dönemi, kuraklık 

seviyesi ve sürekliliği ile fiziksel faktörlere bağlıdır. Bitkiler stresin olumsuz etkilerini engellemek için farklı 

morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal tepkiler geliştirmişlerdir (Marcińska ve ark., 2013).  

Genotipe bağlı olarak farklı şiddetlerde ortaya çıkan kuraklıktan etkilenme derecesi o genotipin stres 

altında geliştirdiği metabolik değişimlere, yani fizyolojik ve biyokimyasal tepkilere bağlıdır (Kayabaşı, 2011). 

Bitkiler üzerindeki kuraklık stresi genel olarak su noksanlığı ve kuruma olarak iki tipe ayrılabilir (Smirnoff, 

1993). Birinci grup olarak adlandırılan su noksanlığı stomalarda kapanmaya ve gaz değişiminde kısıtlamaya 

neden olan orta düzeydeki su kaybıdır. Oransal su kapsamının yaklaşık % 70’de kaldığı hafif su noksanlığına 

maruz kalan bitkilerde stomaların kapanmasına bağlı olarak karbondioksit alımı kısıtlanmaktadır. Kuruma ise 
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metabolizma ve hücre yapısının tamamen bozulmasına ve enzimle katalizlenen reaksiyonların durmasına neden 

olabilecek aşırı miktardaki su kaybı olarak tanımlanabilir (Smirnoff, 1993; Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005). 

Solmada, bitki sahip olduğu turgoru kaybederek hücrelerin çökmesine neden olmakta, ihtiyaç duyulan su geri 

verildiğinde solgunluk şiddeti azalarak bitki eski haline dönebilmektedir. Bununla birlikte, kuruma olayında 

solma çok ileri bir aşamaya geldiğinden, bitkinin eski haline dönmesi mümkün değildir (Kaçar, 2015). 

Kurumaya duyarlı vasküler bitkilerin çoğu vejetatif doku, % 30’un altındaki oransal su kapsamına ulaştıktan 

sonra iyileşme sürecine girememektedirler (Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005).  

Bitkilerin su sıkıntısına hassasiyeti en fazla generatif dönemde etkilidir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda, tohum oluşumunun başladığı gelişim evresinde gerçekleşen şiddetli kuraklık koşullarının %95’lere 

varan oranda verim kaybına yol açtığını ortaya koymaktadır. Özellikle çiçeklenme evresinde gerçekleşen su 

sıkıntısının bitkide kısırlığa yol açtığı bilinmektedir (Farooq ve ark., 2009). 

Bitkilerde kuraklık stresinin etkileri; mekanik, metabolik ve oksidatif olmak üzere üç ana başlık altında 

incelenebilir. 

i) Mekanik Etki: Bitki hücrelerinden belirgin su yitimi gerçekleştiği zaman bitkide turgor kaybıyla 

kendini gösteren birincil strestir (Levitt, 1980). Hücreden su kaybıyla beraber, membran yapısı değişikliğe uğrar. 

Su kaybına bağlı olarak hücrede hacim azalır ve plazma membranı hücre duvarından ayrılarak yalnız 

plazmodezmler aracılığıyla ilişkisini sürdürür (plazmoliz). Gerilim altındaki plazma membranı ve tonoplastta 

gerçekleşen çökme, yırtılmalara yol açabilir (McKersie ve ark., 1994). Bu zarar, normal hücresel metabolizmayı 

genelde kalıcı olarak bozar. ii) Metabolik Etki: Hücre içeriğinin büyük bir kısmını oluşturması, taşıyıcı olması, 

hücresel reaksiyonlar ve işlevler için çözücü rolü oynaması gibi fonksiyonel özelliklerinden dolayı suyun, 

hücreden kaybı durumunda, normal regülasyon devam edemez ve metabolizma bozulur. Su kaybına bağlı olarak 

gerçekleşen iyon-birikimi, membran bütünlüğünün ve proteinlerin yapısının bozulmasına yol açarak hücreye 

zarar verebilir. Su kaybı sonucunda; proteinlerin yapısında bulunan hidrofobik ve hidrofilik amino asitlerin su 

ile etkileşimleri bozulur (Campbell, 1991) ve bu durum da protein denatürasyonlarına ve enzim inhibisyonlarına 

neden olur (Bray, 1997). Kuraklık stresi sırasındaki hasarda bir başka faktör, DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin 

degradasyonudur. Kessler (1961)’e göre, kuraklık stresine maruz kalmış olan yapraklarda RNAaz aktivitesi 

artmakta ve bu da enzimin bağlı durumdan serbest duruma geçmesinden kaynaklanmaktadır. iii) Oksidatif Etki: 

Su stresi koşullarında, vejetatif bitki dokularında oksidatif stresin en yaygın nedeni kloroplastta gerçekleşen ışık-

klorofil etkileşimleri diye düşünülmektedir (Farrant, 2000). Su kısıtlı hale geldikçe, bitki daha fazla su 

kaybetmemek için genelde, stomalarını kapatır; bu da fotosentezle fiksasyon için gerekli CO2’nin alımının 

kısıtlanmasına neden olur. Bu durumda; NADP+ (fotosentezdeki e- akseptörü) kısıtlı hale gelir ve ferrodoksin 

NADP+ yerine oksijeni redükler; böylece, fotosistem I (PSI)’in elektronları O2’ye transferi sonucunda reaktif 

O2 - radikali üretilir (Mehler reaksiyonu) (Tambussi ve ark., 2000). Birçok türde kuraklık stresi altında artan O2 

- oluşum hızı; lipid peroksidasyonuna, yağ asidi doygunluğuna ve sonuçta membranların bütünüyle zarar 

görmesine neden olur (Sgherry ve ark., 1996). 

Kuraklık stresine maruz kalan bitkiler antioksidant savunma sistemlerin bazılarının ya da tamamının 

aktivasyonu ile oksidatif stresin üstesinden gelebilirler (Jung, 2004, Srivalli ve ark., 2003, Ramachandra ve ark., 

2004, Pinheiro ve ark., 2004). Bununla beraber, uzun süreli ve akut; hatta bazen kısa süreli stres durumunda 
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bile, savunma mekanizmalarının kapasiteleri aşılır ve bu durum, gözle görülür zararlara ve hatta bitki ölümüne 

neden olabilir (Alexieva ve ark., 2003). 

Kuraklık Stresi Altındaki Bitkinin Korunma Mekanizmaları 

Kuraklık stresi bitkilerde birçok fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler tepkileri başlatmakta, buna 

bağlı olarak bitkiler de strese cevap niteliğinde değişen çevre şartlarına uyum sağlayabilecek adaptasyon 

mekanizmaları geliştirmektedirler. Su noksanlığına karşı oluşturulan cevaplar, türe, genotipe, su kaybı şiddetine 

ve uzunluğuna, bitkinin gelişme durumuna, yaşına, organ ile hücre tipine bağlı olarak değişmektedir (Bray, 

1997). Bitki fizyolojisinde kuraklık stresinin etkilerinden sakınabilmek için adaptasyon, kuraklıktan kaçınma ve 

kuraklık toleransı olmak üzere üç farklı strateji mevcuttur. Kuraklığa adaptasyon, kurak süreçlere dayanıklılık 

kapasitesini ifade ederken, kaçınma; protoplazmadaki su potansiyeli azalmasını, zarar verecek kadar uzun 

sürmesini engelleyecek stratejiler, tolerans ise protoplazma zarar görmeden daha fazla kuruma göstermesi olarak 

tanımlanmıştır (Gürel ve Avcıoğlu, 2001; Mundree vd., 2002). Kuraklıktan kaçınma mekanizmasına örnek 

olarak dokularında su depolayarak uzun sürelerce canlılıklarını sürdürebilen sukkulent bitkiler verilebilir 

(Salisbury, 1992). Stresten kaçınan bitkiler yalnızca orta şiddetteki kuraklık stresi durumunda hayatta kalırken, 

strese toleranslı bitki grupları ise koruyucu mekanizmalarını çalıştırmak suretiyle çok daha şiddetli kuraklık 

stresi durumunda hayatta kalabilirler (Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005). Bazı kuraklığa dirençli bitkilerin 

yaprakların mumla kaplı olması, güneş ışınlarına bağlı olarak yaprak yönünün değiştirilmesi ve yapraklarının 

kıvrılma potansiyelinin olması (Sağlam, 2004) gibi özellikler bitkinin kuraklık stresinden kaçınmak adına 

geliştirdiği mekanizmalar olarak gösterilebilir. Kuraklık toleransına ise su kıtlığı boyunca turgoru sürdürmek 

için koruyucu solutları sentezleyen çöl herdem yeşil bitkileri örnek verilebilir (Mundre vd., 2002; Kalefetoğlu 

ve Ekmekçi, 2005). 

Kurak koşullar, bitki hücre turgor basıncını yani su potansiyeli miktarını değiştirmektedir. Bitki 

büyümesi üzerine stresin temel etkisi genellikle ozmotik basınç ile açıklanmaktadır. Bitki hücrelerinin kuraklık 

stresinden en az etkilenmelerini sağlamak için ozmotik dengeleme çok önemlidir ve bitkilerin kök ortamındaki 

ozmotik basınç değişimlerine karşı içsel ozmotik durumlarını ayarlayabilmek için özel mekanizmalara sahip 

olmaları zorunludur (Morgan, 1995). 

Bitkiler, hayatta kalabilmek için toprak çözeltisinden çeşitli iyonları alarak ya da bazı organik 

bileşikleri sentezleyerek ozmotik su kaybını en düşük seviyeye indirirler (Ashraf, 1994, Salama vd., 1994). 

Genel olarak ozmolit ismiyle anılan bazı yapılar hücre turgor dengesinin korunmasında rol oynayan bir grup 

çözünür madde sentezler ve biriktirirler (Öztürk, 2015; Tari vd., 2008). Bu maddeler asparajin, prolin ve glisin 

gibi serbest amino asitler, betain, organik asitler ve karbonhidratlar gibi farklı gruplardan olabilmektedir (Liang 

vd., 2013). Ozmotik uyumu sağlamakta görev alan ozmolitler, yaprak su basıncını dengeledikleri için stoma 

iletkenliğini arttırır, fotosentezin devamlılığını sağlar ve böylece büyümeye yardımcı olurlar. Su dengesinin 

korunması ve hücre metabolik faaliyetlerinin sınırlı da olsa devam edebilmesi kurak koşullarda bitkilere kısa 

süreli bir dayanıklılık sağlamaktadır. 

Stres koşullarına biyokimyasal olarak dayanıklılığın artırılması için yeni stres proteinleri sentezi ve 

ozmotik düzenlemeler için gerek duyulan çözünür karbonhidratlar ve poliaminler gibi metabolitlerin birikiminin 

sağlanması önerilmesine rağmen (Guy vd., 1985, Kramer ve Wang, 1990), bu özellikler incelenerek kuraklığa 
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tolerant genotip belirleme konusunda yüksek oranda korelatif bir ilişki belirlenmemiştir (Kayabaşı, 2011). 

Mevcut olarak bitkilerin kuraklığa maruz kaldıklarında uyarılan pek çok gen tanımlanmıştır (Cheong vd., 2003; 

Liu ve Baird, 2004; Hazen vd., 2005; Talame vd., 2007). Belirlenen bu genlerin su stresine karşı bitkinin 

adaptasyon mekanizmasındaki spesifik fonksiyonlarını tespit etmek amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Fakat 

bitkinin strese karşı tepkileri çok karmaşık olduğundan bu genlerin çoğu hala belirsizliğini korumaktadır (Bray, 

2002; Chaves vd., 2003).  

Sonuç 

Bitkiler stres etkeni olarak algıladıkları abiyotik tüm çevresel faktörlere karşı geri dönüşümlü veya geri 

dönüşümsüz birçok cevaplar geliştirerek hayatta kalmaya çalışırlar. Geliştirilen cevaplar stres faktörünün 

boyutlarına, bitkinin genetik ve ontojenik özelliklerine göre değişir. Özellikle hücresel düzeyde oksidatif 

zararlanmalara yol açan kuraklık stresi, kurak ve yarı kurak bölgelerde verimi etkileyen önemli bir faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, mevcut su kaynaklarının tarımda etkin kullanımı, bu kaynakların 

sürdürebilirliğinin sağlanması, bitki ıslah yöntemleri ile kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gibi 

çalışmalar önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda; farklı bitki türlerinin farklı stres koşullarına verdikleri cevaplara 

bağlı olarak üretim ve sulama programlarının düzenlenmesi, biyoteknolojik yöntemlerle kuraklığa dayanıklı ve 

su kullanım etkinliği yüksek yeni çeşitlerin geliştirilmesi, gelecekte gıda temini konusunda karşılaşılabilecek 

olası sorunlara karşı alınacak önlemler için oldukça önemlidir. 
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Abstract 

Illumination and cultivation conditions are key factors for the biomass and carbohydrate production from 

microalgae. In this study, the effects of various light wavelengths, light intensities and cultivation conditions on 

the growth and carbohydrate content of Chlorella vulgaris were investigated by using LEDs (Light Emitting 

Diodes) with different wavelengths. C. vulgaris was grown for 10 days under 12:12 h Light/Dark cycles with 

different light colors (day light, blue and red) and intensities (3000 and 4000 lux). The effects of the illuminations 

were investigated for different light intensity at 30±2°C culture temperature. The maximum dry biomass of 0.38 

g/L was observed at red light of 4000 lux during the 9th culture day. The highest reducing sugar content (447.09 

mg/g) was obtained with the red color due to light efficiency and deep penetration. To conclude, C. vulgaris 

cultivated with red light in photobioreactors is efficient in producing algal biomass and carbohydrates. 

Keywords: microalgae, light wavelenght, color intensity, reducing sugar 

 

IŞIK DALGA BOYU VE YOĞUNLUĞU’NUN  ALGAL BİYOKÜTLE VE KARBONHİDRAT 

ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Sebnem Kurhan, Merve Makineci, Ezgi Çelik, Sibel Uzuner and Gulsun Akdemir Evrendilek 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Golkoy Kampüsü, 

Bolu, Türkiye 

*Sorumlu yazar: suzuner81@yahoo.com 

 

Özet 

Mikroalglerden biyokütle ve karbonhidrat üretimi için aydınlatma ve yetiştirme koşulları temel faktörlerdir. Bu 

çalışmada, çeşitli ışık dalga boyları, ışık yoğunlukları ve yetiştirme koşullarının C.vulgaris’in büyüme ve 

karbohidrat içeriği üzerindeki etkileri farklı dalga boylarındaki LED’ler kullanılarak araştırılmıştır. C.vulgaris 

12:12 saat (aydınlık/karanlık) altında 10 gün boyunca farklı ışık çeşitleri (gün ışığı, kırmızı ve mavi) ve 

yoğunlukları (3000 ve 4000 lüks) ile büyütülmüştür. Aydınlatmanın etkileri 30±2°C kültür sıcaklığında farklı 
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ışık yoğunluğu için araştırılmıştır. Dokuz  gün boyunca 4000 lüks kırmızı ışıkta maksimum kuru biyokütle 0.38 

g/L olarak elde edilmiştir. En yüksek indirgen şeker içeriği (447.09 mg/g) ışık verimine ve derin nüfuza bağlı 

olarak kırmızı renkte elde edilmiştir. Sonuç olarak, fotobiyoreaktörde kırmızı ışık altında yetiştirilen C.vulgaris 

algal biyokütle ve karbohidrat üretiminde etkilidir.  

Anahtar kelimeler: mikroalg, ışık dalga boyu, renk yoğunluğu, indirgen şeker 

 

1. Introduction 

In recent years, fossil energy sources depletion is one of the common concerns in the world and  thus, academic 

and media reports have been publishing to contribute the awareness on renewable energy sources. Microalgal 

sources for biodiesel production as a constituent of fossil fuel is an attractive approach in the biotechnological 

methods since microalgal biodiesel does not contain sulphur. (Ramanna et al. 2017). Chlorella vulgaris is the 

eukaryotic microalgae containing highly rich lipids used in the biodiesel production also a good source of 

carbohydrate  from its cell wall components (Templeton et al. 2012, Dragone et al. 2011).   

As the nature of adaptation, microorganisms and microalgae respond to the changed environment and modify 

cell composition either storing or utilizing some components to maintain its survival. Thus, microalgal secondary 

metabolism and accumulated cell components can be changed by modification of nutrient concentration in the 

growth environment (Dragone et al. 2011) that provides the accumulation of demanded component. Studies have 

been conducted so far demonstrated that microalgae cells adapt their inner cell components when external 

growth conditions are changed (Freitas Margarites and Viera Costa, 2014).  

C. vulgaris cell wall structure consists of double layer while other microalgae species have only inner wall layer 

(Rodrigues et al. (2011). Despite the fact that this complex frame hardens, the extraction of intracellular 

materials, carbohydrate rich cell wall is composed of utilizable sugars after its hydrolysis and can be used for 

alternative energy source for microorganism metabolism. To obtain sufficient substrate from C. vulgaris, fast-

grown- and high carbohydrate containing biomass is required. 

Microalgal photosynthesis strongly depends on the quality and quantity of the light, nutrient and aeration in the 

culture (Ramonna et al. 2017). Light is the essential factor of photosynthesis and also directly affects the 

microalgal biomass. In spite of light not dissolving in the medium and scattering uniformly in the open ponds 

or photo bio-reactors unlike nutrients (Mooij et al. 2016), self-shading can be prevented using continuous 

agitation via circulation pump for the cells to expose the light homogenously.  

To increase the C. vulgaris biomass yield, selection of the light wavelength is another parameter to respond. 

Chlorophylls are the primary pigments essential for the photosynthesis while carotenoids and phycobilins are 

accessory pigments, which protects photosynthetic apparatus and provide to benefit from low light conditions. 

Chlorophyll a is the core reaction pigment while b, c, and d broaden the range of light absorption (Ramonna et 

al. 2017). It is a well-known phenomenon that red light is the optimum wavelength for biomass accumulation 
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whilst blue light provides lipid and carotenoid accumulation since these different wavelengths induce different 

photosynthetic mechanisms such as photosynthetic system I (PS I) and II, respectively. 

In this study, it was aimed to determine the optimum wavelength for the fast and carbohydrate-accumulated 

biomass production of C. vulgaris using blue (460 nm), red (625 nm) and daylight led lamps in the continuously 

circulated batch cultures. 

2. Materials and Method 

2.1 Microalgae media and cultivation 

The microalgae C. vulgaris was kindly provided by Dr. Muge Hosoglu from Department of Food Engineering, 

Canakkale 18 Mart University, Turkey. Based on the previous experiments, microalgae was cultivated in single 

beam photobioreactors (PBR) including modified BG-11 medium and set to 30 oC under continuous illumination 

(12:12 light:dark cycle). CO2 was supplied 11L/min daily by CO2 gas tube installed with a filter (0.45 μm). All 

media were prepared and autoclaved at 121oC for 20 min. The cultivation time for experiment was 7 days with 

an initial biomass of C. vulgaris of approximately 0.14 g/L. The PBR design was shown in Figure 1. The colors, 

wavelengths and various light intensities were shown in Table 1. The fans were positioned 2 cm away from the 

PBR to avoid damage to microalgae by overheating. Light intensity was measured with a lux meter. The PBR 

was placed in cabinet covered with a aluminum foil to minimize the effect of light disturbance. 

Table 1. Illumination Setting Parameters of Photobioreactors 

LED color LED Wavelength (nm) Color Intensity (Lux) 
RED 1 (R1) 625 3000 
RED 2 (R2) 625 4000 

BLUE 1 (B1)                   460  3000 
BLUE 2 (B2)                   460  4000 
DAY LIGHT 1 (DL1) - 3000  

DAY LIGHT 2 (DL2) - 4000  

 

     

Figure 1. LED-illuminated Photobioreactor 

The effects of dry biomass, cell density and reducing sugar content were all investigated.  

2.2 Measurement of cell density and biomass 

Cell density was measured turbidometrically at 600 nm wavelength. Algal biomass samples were filtered using 

filter paper (0.45 μm). The dry weights of the algal samples were measured by drying the filter paper at 80 oC 
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overnight. The initial and final weight of the filter paper was weighted and then biomass content was calculated 

from microalgae dry weight produced per liter (g/L).  

2.3 Determination of total reducing sugar content-DNS method 

Total reducing sugar of dried microalgal pellet was estimated using DNS method (Miller, 1954). A calibration 

curve for this method was prepared using analytical grade D-glucose solutions at 0.15-1 g/L. 

2.4 Analysis for sugar recovery 

2.4.1 Acid pretreatment  

A 0.3 g of dried algal pellet was hydrolyzed with 3 mL of 72% (w/v) H2SO4 at 30oC and 50 rpm for 60 min. 

Eighty four mL deionized water was then added to bring the concentration to 4% (w/w) before autoclaving at 

121 oC for 1 h. After acid hydrolysis, the solid algal residue was separated by centrifugation (10,000 rpm, 10 

min) and pH of the supernatant was adjusted to 5.0 using 10 M NaOH. 

2.4.2 Enzymatic hydrolysis 

Dried algal residues recovered after sulfuric acid pretreatment were separately hydrolyzed using cellulose and 

Viscozyme L containing cellulose and xylanase enzymes at 50 oC and 130 rpm for 48 h in 100 mL flasks. After 

enzymatic hydrolysis, samples were heated to 100 oC for 15 min to inactive the enzymes. 

 

3. Results And Discussion 

Batch cultures of C. vulgaris were cultivated in modified BG-11 medium under different wavelengths. The 

cultures were sampled at 1 day intervals with an initial dry biomass of 0.14 g/L. Generally, the dry biomass of 

the batch cultures increased from day 1 to 9 g/L. C.vulgaris grows best under red light compared to blue and 

day lights (Fig.2). Fig. 2 represents color changes on different color intensity and wavelenghts during growth of 

C. vulgaris. According to colorimetry analysis results, blue light affected negatively on growth of C. vulgaris 

during 7 days (Fig.2). The dry cell weight of C.vulgaris in blue light intensities was less when compared with 

red and day light.   
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Fig.2. Color Changes Depend on C.vulgaris Growth of Under Different Color Intensity and Wavelenghts  

Generally, the dry biomass of the batch cultures increased from day 1 to 9.  However, the light intensity of blue 

showed a slow growth rate of C.vulgaris (Fig.3). The growth rate of C.vulgaris dropped drastically after the 3rd 

day of cultivation for the light intensity of blue 1 and 2 (Figs. 2& 3). C.vulgaris grows best under red light 

compared to blue and day lights. Red light intensity, especially, 4000 lux to cultivate C. vulgaris in the PBR 

systems, shows the highest biomass yield (Fig.3). In recent studies, red light has been reported more effective 

than blue light for photosynthesis and biomass production (Hultberg et al. 2014; Koc et al. 2013). After day 7, 

the growth tended to slow down due to nutrient depletion (Fig. 3) 
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Fig 3. C.Vulgaris Growth Curve in Different Wavelengths of Light 

The biochemical analysis was performed on the dry biomass obtained from photobioreactor after 9 days of 

cultivation. From Table 2 it was found that reducing sugar content was high in algal biomass grown under red 

light  when compared with other wavelengths of light. Morover, a continued increase of light intensity induces 

the formation of storage carbohydrates.  

Table 2. Biochemical Analysis for C.vulgaris under Different Wavelengths of Light 
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Sample 
No. 

Light 
color 

Intensity 
(lux) 

pH Temp. 
(oC) 

Biomass 
(g/L) 

RDC before 
enzymatic 
hydrolysis 
(mg/g) 

RDC after 
enzymatic 
hydrolysis , 
48h (mg/g) 

DL 1 Day 
Light 1 

3000 6.95 30.8 0.23 195.67 384.95 

DL 2 Day 
Light 2 

4000 7.08 31.3 0.17 198.80 374.97 

R 1 Red 1 3000 6.75 32.75 0.38 259.24 417.16 

R 2 Red 2 4000 8.05 30.95 0.37 230.16 447.09 

*RDC: reducing sugar content 

Strong linear correlation between biomass and reducing sugar content were obtained (r=0.91) (data not shown). 

Enzymatic hydrolysis of the pretreated microalgal biomass was performed to generate reducing sugars (Table 

2). After acid pretreatment, RDC ranged from 195.67-259.24 mg/g. After enzymatic hydrolysis, RDC ranged 

from 374.97-447.09 mg/g (Table 2). Thus, enzymatic conversion efficiency ranged from 94-97%.  

4. CONCLUSION 

C.vulgaris grows better and faster  in the presence of red light compared to blue and day light allows the light 

intensity to penetration deep into the batch culture compared to the other lights. Also the carbohydrate content 

were found to be more in red light when compared to other two wavelengths of light. 
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77-)  KEDİLERDE KORNEA SEKESTERLERİNİN SAĞALTIMINDA YÜZEYSEL 

KERATEKTOMİ SONRASI AMNİYON GREFT UYGULAMASININ 

ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Zeynep BOZKAN1, Osman BULUT2, Ayşe İpek AKYÜZ ÜNSAL3, Zeynep BİLGEN ŞEN1, Erol ERKAN3, 
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Özet 

Kedilerde korneal sekester, kahverengi-siyah plaklar şeklinde ortaya çıkan sentral veya parasentral korneal 

stromanın koagulasyon nekrozudur. Korneal sekester tek başına medikal olarak tedavi edilebilse bile iyileşme 

süresi keratektomi uygulamasına göre çok daha uzun zaman almaktadır. Süperfisyal keratektomi yapılan 

vakalarda, hidrofilik yumuşak akrilik lensler veya membrana niktitans flapler gibi postoperatif uygulamaları 

yeterli olurken, derin lamellar keratektomi yapılan vakalar için konjuktival greft uygulamaları daha iyi korneal 

destek sağlamaktadır. Avasküler bir doku olması, anti-anjiyojenik faktörler içermesi ve proteinaz aktivitesini 

engellemesi amniyotik membranı oküler yüzey rekonstruksiyonunda kullanılmak için iyi bir aday olarak öne 

çıkarmaktadır. Çalışma kornea sekesteri tanısı konulan farklı ırk, yaş ve cinsiyette 14 kedi üzerinde yapılmıştır. 

Klinik ve oftalmolojik muayeneler sonucunda operatif olarak tedavi edilmesine karar verilen olgularda parsiyel 

keratektomiyi takiben amniyon greft uygulaması yapılmıştır. Postoperatif olarak 3 hafta süre ile elizabet yakalığı 

ve yapay gözyaşı, antibiyotik damla ve korneal kollagenaz enzim inhibitörü günde 3 kez 3’er damla 

uygulanmıştır. Üçüncü hafta sonunda korneal vaskularizasyon devam eden olgularda günde 4 kez kortikosteroid 

damla reçete edilmiştir. Sekester, olguların 10’unda 7 haftada, 3’ünde 12 haftada iyileşmiştir. 1 olguda ise 

enfeksiyon, düzenli ilaç kullanamama ve kontrollere gelememe nedeni ile tam iyileşme gerçekleşmemiş, kısmi 

opasifikasyon şekillenmiştir.  Bu çalışmada korneal sekester bulunan kedilerde keratektomi sonrasında amniyon 

greft uygulamasından elde edilen sonuçların paylaşılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kedi, korneal sekester, keratektomi, amniyon zarı, greft  
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Abstract 

Corneal sequesterum in the cats is coagulation necrosis of the central or paracentral corneal stroma arising as 

brown-black plaques in the cats. Even if the corneal sequester can be treated medically alone, the recovery time 

is much longer than the application of keratectomy. Postoperative applications of conjunctival graft applications 

provide better corneal support for cases with deep lamellar keratectomy, while hydrophilic soft acrylic lenses or 

membranous niktitans flaps are sufficient in cases of superficial keratectomy. The features such as being an 

avascular tissue, containing anti-angiogenic factors and inhibiting proteinase activity makes the amniotic 

membranes a good candidate for use in ocular surface reconstruction. The study was conducted on 14 cats in 

different races, age and gender, diagnosed with corneal sequestration. Amniotic grafting was performed 

following partial keratectomy in the cases where it was decided to be treated surgically as a result of clinical and 

ophthalmologic examinations. Postoperatively, elizabeth collar, artificial tears, antibiotic drops, and corneal 

collagenase enzyme inhibitor were administered 3 times a day for 3 weeks. At the end of the third week, 

corticosteroid drops was prescribed 4 times a day the cases which determined corneal vascularization is ongoing. 

Sequesterum recovered at 7 weeks in 10 cases, 12 in 3 cases. In 1 case, complate healing was not achieved and 

partial opacification was formed due to infection, irregular medication use and failure to come to the controls. 

In this study, it was aimed to share the results obtained from amnion graft application after keratectomy in cats 

with corneal sequesterum. 

Key words: Cat, corneal sequesterum, keratectomy, amniotic membrane, graft 

 

Giriş 

Kedilerde korneal sekester, korneal mumifikasyon, korneal nigrum, korneal nekroz, nekrotize keratitis olarak 

da isimlendirilen, kahverengi-siyah plaklar şeklinde ortaya çıkan sentral veya parasentral korneal stromanın 

koagulasyon nekrozudur (Morgan, 1994, ss. 24-69). En fazla İran, Burma, Himalaya ve Siyam ırkı kedilerde 

görülen kornea sekesterinin etiyolojisi tam olarak ortaya konamamıştır ancak ülserasyon, entropion, trichiasis 

veya kimyasal kontaminasyonlar gibi travmalar ve genetik faktörler, gözyaşı filmi kompozisyonu, korneal 

stromanın primer metabolik ve nörolojik durumu veya enfeksiyonların hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği 

düşünülmektedir (Morgan, 1994, ss. 24-69, Pentlarge, 1996, ss. 24-37). Bununla birlikte İran ve Himalaya gibi 

basık burunlu kedi ırklarında kornea lezyonlarına yatkınlığın sekester oluşumunda etkili bir faktör olduğu 

(Samuelson, 2007, ss. 37-148, Turner, 2009, ss.188-192), ayrıca brachiosefalik kafa yapısının hastalığa 

predispozisyon yarattığı düşünülmektedir (Andrew, Tou, & Brooks, 2001, ss. 107-111, Featherstone & Sansom, 

2004, ss. 213-227, Pena Gimenez & Farina, 1998, ss. 163-166). Korneal sekester tedavisinde medikal ve cerrahi 

yöntemler uygulanabilmektedir (Oriá, Soares, Laus, Dórea, & Neto, 2001, ss. 553-556) Ancak öncelikli olarak 
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altında yatan sebebin belirlenmeye çalışılması ve tedavi seçeneklerinin buna göre değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Glaze & Gelatt, 1999, ss. 997-1052). Korneal sekester tek başına medikal olarak tedavi edilebilse 

bile iyileşme süresi keratektomi uygulamasına göre çok daha uzun zaman almaktadır (Morgan, 1994, ss. 24-69). 

Süperfisyal keratektomi yapılan vakalarda, hidrofilik yumuşak akrilik lensler veya membrana niktitans flapler 

gibi postoperatif uygulamaları yeterli olurken, derin lamellar keratektomi yapılan vakalar için konjuktival greft 

uygulamaları daha iyi korneal destek sağlamaktadır (Pentlange, 1996, ss. 219-225, Nasisse, 1998, ss. 533-534). 

Amniyotik membran, plasentanın avasküler ve sinir içermeyen en iç katmanıdır ve amniyotik sıvının 

hemostazını sağlar (Dua, Pereira Gomes, King, & Maharajan, 2004, ss. 51-77, Niknejad vd, 2008, ss. 88-99). 

Kornea ve vitreus avasküler olduğu için anti-angiogenik moleküller oküler dokular için esansiyeldir. Avasküler 

bir doku olması, anti-anjiyojenik faktörler içermesi ve proteinaz aktivitesini engellemesi amniyotik membranı 

oküler yüzey rekonstruksiyonunda kullanılmak için iyi bir aday olarak öne çıkarmaktadır (Barros, Garcia, Laus, 

Ferreira, & Salles Gomes,  1998, ss. 119-123, Kim, Kim, Na, Jeong, & Song, 2000, ss. 329-337). Köpek (Choi 

vd, 2010, ss. 116-122), kedi (Barachetti, Giudice, & Mortellaro, 2010, ss. 326-330) tavşan (Kim vd, 2000) ve 

insanlarda (Kheirkhah vd, 2008, ss. 1059-1066, Park vd, 2008, ss. 73-80, Takaoka vd, 2008, ss. 2923-2931) 

korneal lezyonların tedavisinde amniyotik membran greftleri ile tedaviden başarılı sonuçlar elde edildiği rapor 

edilmektedir.  

Mevcut çalışmada korneal sekester bulunan kedilerde keratektomi sonrasında amniyon greft uygulamasından 

elde edilen sonuçların paylaşılması amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Metod 

Çalışma materyalini kornea sekesteri tanısı konulan farklı ırk, yaş ve cinsiyette 14 kedi oluşturdu (Resim 1a). 

Anamnez, klinik bulgular, cerrahi girişim ve sağaltım sonuçlarına ilişkin veriler kayıt altına alındı. 

Anamnez çerçevesinde hayvanın yaşı, ırkı ve cinsiyeti yanı sıra hastalığın oluşumu hakkında bilgiler elde edildi. 

Klinik muayenede fizik ve oftalmolojik muayene gerçekleştirildi. Oftalmolojik muayenede pupillar ışık yanıtı 

(PLR), palpebral, tehdit (menace) ve ışığa karşı göz kısma (dazzle) refleksleri test edildi. Gözyaşı miktarını 

belirlemek amacı ile Schirmer I gözyaşı testi ve korneal epitelyal hasar varlığı açısından floresein boyama 

yapıldı. Korneal neovaskularizasyon, korneal opasite, konjunktival hiperemi ve şemozis bulguları kaydedildi. 

 

Klinik ve oftalmolojik muayeneler sonucunda olguların operatif olarak sağaltımının yapılmasına karar verildi. 

Tüm kedilere 5 gün süreyle günde 3 kez yapay gözyaşı (%0.1 dekstran 70, %0.3 hipromelloz, Tears Natürelle 

II, Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. Kavacık/İstanbul) ve günde 3 kez antibiyotik damla (CILOXAN %0.3 5 ml 

Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. Kavacık/İstanbul) verildi. Klinik bulgu olarak ağrı belirtisi gösteren hastalara 3-

5 gün süreyle günde 2 kez siklopentolat HCl (Sikloplejin %1, Abdi İbrahim, Türkiye) uygulandı. 

Operasyon öncesinde, anestezi indüksiyonu atropin sülfat 0.04 mg/kg (Atropin®,Teknovet,Türkiye), ksilazin 

HCL 0.5 mg/kg (Alfazyne®, Egevet, Türkiye) ve 10 mg/kg ketamin HCL (Alfamine®, Egevet, Türkiye) 
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kombinasyonu ile gerçekleştirildi. Anestezi izofluranın (Forane®, Abbott, Latina, Italy)% 2 konsantrasyonda 

solutulması ile sürdürüldü.  

Amniyotik membran, sağlıklı bir köpekten sezaryen operasyonu sırasında temin edildi. Greft amaçlı olarak, önce 

serum fizyolojik sonra 50 µg (1000 IU) /ml penisilin, 20 µg/mL streptomisin, 100 µg/mL neomycin ve 2.5 

µg/mL amfoterisin B içeren serum fizyolojik ile yıkanarak, nitroselülöz kağıt üzerinde %99 gliserin içerisinde 

oda sıcaklığında muhafaza edildi. 

 

 

Resim 1: Korneal sekesterin preoperatif görüntüsü (a), sekesterin uzaklaştırılması (b), sekester 

uzaklaştırıldıktan sonra stromanın görüntüsü (c), amnion zarının limbusa dikilmesi (d) 

 

Cerrahi girişim için önce parsiyel keratektomi yapıldı. Bu amaçla, operasyon mikroskobu altında 22G’lik açılı 

kornea bıçağı kullanılarak sekesterin derinliğine göre stromaya girildi ve nekroze doku uzaklaştırıldı (Resim 

1b,c). Amniyon greft operasyon öncesinde 30 dakika serum fizyolojik içerisinde rehidrate edildikten sonra 

stromal yüzü korneaya gelecek şekilde yerleştirildi ve 8/0 polylactin 910 iplik kullanılarak perilimbal skleraya 

dikildi (Resim 1d). Olgulara kaşımayı önlemek amacı ile 3 hafta süre ile elizabet yakalığı takıldı ve yapay 

gözyaşı (%0.1 dekstran 70, %0.3 hipromelloz, Tears Natürelle II, Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. 

Kavacık/İstanbul), antibiyotik damla (Ciloxan %0.3 5 ml Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. Kavacık/İstanbul) ve 

korneal kollagenaz enzim inhibitörü (Acetylcystein, Brunac % 5 5 ml, Bio-gen İlaç San. Tic. Ltd. 

Şti.Emek/Ankara) günde 3 kez 3’er damla uygulandı. 3. hafta sonunda korneal vaskularizasyon devam eden 

olgularda kortikosteroid (1mg/1ml Deksametazon, Maxidex, Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. Kavacık/İstanbul) 

günde 4 kez verildi. 

 

 

Bulgular ve Tartışma 

Materyali oluşturan kedilerin 8’i İran, 4’ü Himalayan, 1’i Egzotik Kısa Tüylü ve 1’i Melez ırk, 10’ u erkek, 4’ 

ü dişi, 2 ay- 7 yıl yaş aralığında idi. Kornea sekesteri kedilerin bir gözünde saptandı. Etkilenen gözlerden 9’u 

sağ, 5’i sol göz idi. Anamnez bilgilerine dayanarak hastalığın etiyolojisinde kornea yaralanmaları sonrası gelişen 
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kornea ülserlerinin sağaltımının gecikmesi veya eksik kalmasının yer aldığı anlaşıldı. Hasta sahipleri kedilerde 

gözyaşı akıntısı, kızarıklık ve korneada renk değişimi olduğunu ifade ettiler. 

Oftalmolojik muayenede göz kapakları ve kirpik dizilimine ilişkin bir anormallik görülmedi. Pupillar ışık yanıtı 

(PLR), palpebral, tehdit (menace) ve ışığa karşı göz kısma (dazzle) refleksleri pozitif idi. Schirmer I gözyaşı 

testi normal sınırlar (13 -18 mm/dk) içerisinde değişim gösterdi. Sekester çevresinde floresein boya tutulumu 

görüldü. Sekesterin siyah-kahverengi pigment içerdiği ve etrafında skleradan köken alan vaskülarizasyon 

saptandı. Sekesterin 7 olguda kornea merkezinde, 1 olguda merkezden saat 4-5, 1 olguda saat 6, 1 olguda saat 

6-7 pozisyonuna doğru ilerlediği görüldü.  

Kornea sekesterinin 3 kedide stromanın yüzeysel katmanlarında sınırlı kaldığı, diğerlerinde derin katmanlarına 

kadar ilerlemiş olduğu görüldü. Sekesterin uzaklaştırılması sırasında çok az kanama ile karşılaşıldı. Amniyon 

greftin perilimbal bölgeye dikilmesinde herhangi bir güçlük ile karşılaşılmadı. Operasyonu izleyen günlerde 

epifora ve blepharospazm bir süre daha devam etti. Epitelyal proliferasyon operasyon sonrası 1. haftada, 

granülasyon dokusu gelişimi 2 hafta sonra görülmeye başladı. 10 olguda sekester 7 haftada iyileşti. 3 olguda 12 

hafta kadar sürdü. 1 olgu gelişen enfeksiyon, düzenli ilaç kullanamama ve kontrollere gelememe nedeni ile tam 

iyileşme gerçekleşmedi (Resim 2) Kısmi opasifikasyon şekillendi.   

 

 

 

 

Resim 2: Aynı hastanın operasyon öncesi (a), operasyondan 2 hafta sonra (b), ve operasyondan 7 hafta 

sonraki görüntüsü 

 

Kornea sekesteri cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her yaştan kedilerde görülebilmektedir. En yüksek insidans İran, 

Siyam, Birmanya, Himalayan ve Domestik Shorthair ırklar olmak üzere brachycephalic kedilerde 

bildirilmektedir (Oriá vd, 2001, ss. 553-556). Sunulan çalışmada 8 olgu ile en fazla karşılaşılan ırk İran kedileri 

oldu. Her ne kadar cinsiyet eğilimi göstermediği bildirilmiş olsa da olguların 10’ u erkek idi.  

Alınan anamnez bilgilerinde ifade edilen klinik belirtiler oküler rahatsızlık, blefarospasm, epiphora, 

enofthalmos, membrana niktitans protruzyonu, chemosis, konjonktival hiperemi, fotofobi ve ağrıya bağlı iştah 

azalması şeklinde olmaktadır. Plak çevresindeki stromal sinir uçlarının açığa çıkması sonucu oküler ağrı oldukça 
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şiddetli olabilmektedir (Pentlarge, 1989, ss. 24-32). Hasta sahipleri kedilerde gözyaşı akıntısı, kızarıklık ve 

korneada renk değişimi olduğunu ifade ettiler. Klinik muayenelerde görüş muayene reflekslerine ilişkin 

olumsuzluk gözlenmedi. Blefarospasm, epiphora, membrana niktitans protruzyonu, chemosis, konjonktival 

hiperemi, fotofobi ve ağrı bulgularına rastlandı. 

Kedi kornea sekesterinin sağaltımında hem medikal hem cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Tedavi edilmeyen 

yüzeysel sekester, sonunda gevşeyebilir ve dökülebilir, ancak, bu süre büyük ölçüde değişebilir ve sekesterlerin 

nüks oranı yüksektir (Oriá vd, 2001, ss. 553-556). 

Konjunktival ve korneo-konjunktival flep uygulamaları, orta ve derin keratektomilerden sonra tercih edilen ve 

sonuçları oldukça başarılı olan yöntemlerdir (Andrew vd, 2001, ss. 107-111). Bunun dışında amnion membranı 

(Barachetti vd,  2010, ss. 326-330), domuz ince bağırsak submukozası transplantasyonları (Goulle, 2012, ss.34-

43), lamellar keratoplasti (Gimenez & Farina, 1998, ss. 163-166, Laguna, Leiva, Costa, Lacerda, & Peña 

Gimenez, 2015, ss. 291-296) gibi farklı yöntemler de kullanılmaktadır.  

Bazı araştırmacılar tarafından sekesterin yüzeysel olduğu durumlarda, parsiyel keratektomi sonrası üçüncü göz 

kapağı flebi yapılmasının yeterli olduğu savunulurken, derin lezyonlarda konjunktival flep önerilir (Dorbandt, 

Moore, & Myrna, 2015, ss. 116-122 Oria vd, 2001, ss. 553-556). Bazı araştırmacılar ise lezyon uzaklaştırıldıktan 

sonra uygulanan üçüncü göz kapağı flebinin iyileşmede istenilen sonucu sağlayamadığını ortaya koymuştur. Bu 

nedenle konjunktival flep yöntemleri önerilmiştir (Blogg, Stanley, & Dutton, 1989, ss. 678-684).  

Sunulan çalışmada cerrahi girişim için önce parsiyel keratektomi yapıldı. Sekester dokusu uzaklaştırıldı. Sağlıklı 

bir köpekten sezaryen operasyonu sırasında temin edilen amniyotik membran greft amaçlı olarak, özel 

işlemlerden geçirildikten sonra perilimbal skleraya dikilmek sureti ile korneal defekt kapatıldı. Postoperatif 

olarak antibiyotik, antienflamatuvar ve yapay göz yaşı solüsyonları kullanıldı.  

Galera, Falcão, Ribeiro, Valle, ve Laus (2008), kornea sekesterlerinde en sık tercih edilen sağaltım yönteminin 

lamellar keratektomi olduğunu burada da lezyonun derinliği ve evresi dikkate alınarak planlama yapılması 

gerektiğine dikkat çekmektedirler. Korneal sekester tanısı konulan 4 İran kedisinde lamellar keratektomi sonrası, 

üçüncü göz kapağı veya konjunktival pedikül flep uyguladıklarını ve daha sonra Triticum vulgare (buğday özü, 

Bandvet®) sulu ekstresi ile topikal olarak sağaltım başlattıklarını ve ekstrenin yararlı olabileceği kanısına 

vardıklarını bildirmektedirler. 

Materyali oluşturan olguların içerisinde İran kedilerinin sayısının çokluğu dikkat çekti. Lamellar keratektomi 

sonrası amniyon greft uygulandı. Elde edilen sonuçlar memnuniyet verici düzeyde gerçekleşti. 

Laguna vd (2015), 13 kedinin 18 gözünde saptadıkları kornea sekesteri olgularında sağaltım amacı ile 17 gözde 

lamellar keratoplasti, 1 olguda penetran keratoplasti sonrası 2 göze homolog taze kornea grefti, 16 göze donmuş 

greft kullandıklarını bildirmektedirler. Donmuş greftlerin 6 sının homolog, 10’unun heterolog kornea grefti 

olduğunu, medikal olarak postoperatif süreçte topikal antibiyotik, kortikosteroid, sikloplejik ve % 0,2 

siklosporin uyguladıklarını kaydetmektedirler. Kedilerin 12’sinin İran ırkı olduğuna dikkat çekmektedirler. 

Ortalama epitelyal iyileşme süresini 19,2 gün olarak belirlediklerini, ortalama takip süresinin 18,2 ay olduğunu 

rapor etmektedirler. İzleme sürecinde 2 olguda diffuz orta derecede epitelyal pigment gelişimi, 1 olguda greft 
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erimesi, 1 olguda da sekesterin nüksü ile karşılaştıklarını, diğer olgularda herhangi bir sorun ile karşılaşmadan 

iyileşme sağlandığını bildirmektedirler.  

Çalışmada epitelyal iyileşme süreci 1. Haftanın içerisinde başladı. Olguların önemli bir kısmı sorunsuz bir 

şekilde 6 hafta gibi bir sürede toparladı. Sadece üç olguda süreç 12 haftaya kadar uzadı. Bu sürecin kısa 

olmasında sekesterlerin ön stromal bölgeye kadar derinleşmesinin etkili olduğu kanısına varıldı. 

Andrew vd (2001), 17 olguda karşılaştıkları korneal sekester olgularının 8’inin yüzeysel stromada; 3’ünün 

Stromanın ön üçte birinde ve 6’sının stromanın orta üçte birinde geliştiğini belirtmektedirler. Sekesterlerin 

tamamının kornea merkezinde yerleştiğini vurgulamaktadırlar. Klinik semptomların başlangıcının 14 –1095 gün 

arasında değiştiğini; iyileşme sürecinin 25 -86 gün arasında değiştiğini rapor etmektedirler. Nüks ve minimal de 

olsa skar doku gelişimi yaşamadıklarına vurgu yapmaktadırlar.  

Sunulan çalışmada olguların çoğunluğu ön stromal bölgede yerleşmiş idi. Hastalığın başlangıcına ilişkin sağlıklı 

veriler elde edilememekle birlikte belirli bir süre ülser sağaltımı görmüş olmalarının lezyonun derin katmanlara 

doğru ilerlemesini önlediği düşünülmektedir. Bir olguda eseri miktarda opasite şekillendi. Bunun düzenli ilaç 

kullanamama ve kontrollerin aksatılmasının sonucu şekillendiği kanısına varıldı.  

Featherstone ve Sansom (2004), 64 kedinin 84 gözünde saptadıkları kornea sekesteri olgularından 52’sini 

retrospektif, 12’sini prospektif olarak değerlendirmişlerdir. İran ırkı kedilerin en sık etkilenen ırk olduğunu ve 

yaş ortalamasının 5,6 olduğuna dikkat çekmektedirler. Başlangıç semptomlarının 42 gözde oküler rahatsızlık, 

36 kedide gözyaşı akıntısı olduğunu bildirmektedirler. 44 olguda sadece keratektomi, 30 olguda keratektomiyi 

takiben greft işlemi gerçekleştirmişlerdir. Greft materyali olarak konjunktiva, ince barsak mukozası ve kontakt 

lens kullanmışlardır. 16 gözde sekesterin nüks ettiğini; nüks olayının greft işlemi ile ilgili olmadığını her iki 

uygulamada da görüldüğünü bildirmektedirler.  

Anılan çalışma ile kıyaslandığında olguların yaş ortalaması biraz düşük bulundu. Başlangıç semptomları benzer 

idi. Greft materyali olarak kullanılan amniyon membrana ilişkin olumsuzluk yaşanmadı. Gerek kornea ile teması 

gerekse perilimbal skleraya dikiş ile tutturulması aşamaları sorunsuz oldu. Nüks olayı ile karşılaşılmadı. 

Featherstone vd (2001), kornea sekesteri saptadıkları 10 olguda etiyolojik olarak oküler yabancı cisim ve 

enfeksiyonun yer aldığını; sağaltım amacı ile keratektomi sonrası domuz ince barsağını greft materyali olarak 

uyguladıklarını bildirmektedirler. 8 olgunun minimal korneal skar dokusu ile iyileştiğini, bir gözde sürekli aköz 

akıntı nedeni ile greftin kaldırıldığını ve yerine konjunktival greft yerleştirildiğini, diğer olgunun Progresif 

keratomalasia gelişimi nedeni ile 48 saat sonra enükle edildiğini rapor etmektedirler. Dulaurent vd (2014), 3 

köpek ve 3 kedide karşılaştıkları derin stromal kornea ülseri ve sekesteri olgusunda keratektomi sonrası sığır 

perikardiumunu greft materyali olarak kullanmışlardır. Postoperatif tedavi topikal ve sistemik antibiyotik, 

sistemik nonsteroidal antienflamatuar ajan ve topikal atropinden oluşmuştur. Birinci haftanın sonunda 

vaskülarizasyonun devam ettiğini, 4. hafta sonunda vaskülarizasyonun gerilediğini, greft materyalinin kornea 

ile entegre olmaya (uyum sağlamaya) başladığını, 2 ay sonra 5 olgunun fokal korneal skar ile iyileştiğini, bir 

olgunun keratomalasianın ilerlemesi sonucu kör kaldığını bildirmişlerdir.   
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Amniyotik membran kullanılan olguların etiyolojisine ilişkin sağlıklı bilgiler alınamadı. Hasta sahiplerinin 

ifadelerinde travma öne çıktı. Hiçbir olguda keratomalasia ile karşılaşılmadı. İkinci hafta sonunda klinik 

bulguların önemli oranda düzeldiği, damarlanmanın azaldığı ve hasta sahiplerinin memnuniyetlerinin arttığı 

görüldü.  

Sonuç 

Sonuç olarak sunulan çalışmada amniyon membranın eldesi, hazırlanması ve uygulaması açısından zorluk ile 

karşılaşılmadı. Keratektomi sonrası uygulamayı izleyen kısa süreç içerisinde kornealardaki saydamlığın 

memnuniyet verici düzeyde tekrar şekillenmesi, kedilerin görme yeteneklerinin yeniden kazanılması olumlu 

değerlendirildi. Amniyon greftin kornea sekesterlerinin sağaltımında bir seçenek olarak önerilmesinin uygun 

olacağı kanısına varıldı. 
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78-)  KLİNİKTE HEMŞİRELİK REHBERLERİNİN KULLANIMI: 

KAROTİS ENDERTAREKTOMİ ÖRNEĞİ 

Nurdan GEZER1, Dilara KUNTER1, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 
 
Öz 

Kanıta dayalı hemşirelik, bireyin fiziksel, ruhsal ve davranışsal sağlığının en iyi şekilde 

düzenlenebilmesi amacıyla kanıt düzeyine göre belirlenmiş önerilerin uygulanması olarak belirtilmektedir. 

Bakım kalitesini iyileştirmek ve maliyeti azaltmak, hasta memnuniyetini artırmak, hastaya tercih imkanı 

sunmak, hemşirelerin yeni gelişmelere ayak uydurmalarına yardımcı olabilmek  amacıyla, kanıtların sistematik 

olarak sunulduğu kanıta dayalı klinik uygulama rehberleri ya da diğer adıyla kanıta dayalı rehberler 

geliştirilmektedir. Artan ileri yaş nüfusu ile en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen karotis arter 

hastalığına yönelik günümüzde kabul edilen tedabi yöntemi karotis endarterektomidir. Literatür incelendiğinde 

hemşirelere yönelik klinik rehberlerin sayı ve içerik olarak yetersiz kaldığı ve ülkemizde karotis endarterektomi 

cerrahisi ile ilgili hemşirelere yönelik bir rehberin olmadığı görülmektedir. Bu metinde, Vasküler Hemşirelik 

Topluluğu (Society of Vascular Nursing-SVN)’nun ilk olarak 2009 yılında yayınladığı, 2017 yılında 

güncellediği “Karotis Endarterektomi Rehberi” Türkçe’ye çevrilmiş ve kanıta dayalı uygulamaları belirtmek 

amacıyla özetlenmiştir. Bu rehberde karotis endarterektomi cerrahisi öncesi, sırası ve sonrası bakım alacak 

hastalara yönelik; etkili ve bireysel bir şekilde hastayı değerlendirme, klinik olarak önerilen uygulama 

rehberlerine dayalı,  güvenilir ve bakım verici bir çevrede optimal hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve 

değerlendirme hedefleri açıklanmaktadır. Sonuç olarak, damar cerrahisi alanında çalışan tüm hemşirelere karotis 

endarterektomi cerrahisi öncesi, sırası ve sonrası hasta bakımında yol gösterecek bu rehberin, bakım kalitesini 

ve hasta memnuniyeti arttırabilmesi amacıyla kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: karotis endarterektomi, rehberler, hemşirelik bakımı  
 

USE OF CLINICAL NURSING GUIDES: A CASE OF CAROTIS ENDARTERECTOMY 

Abstract 

Evidence-based nursing is defined as the application of recommendations determined at the level of 

evidence in order to optimize the physical, mental and behavioral well-being of the individual. Evidence-based 

clinical practice guideliness or other evidence-based guidelines have been developed to improve quality of care 

and reduce costs, improve patient satisfaction, provide patient preference and help nurses keep up with new 

developments. Carotid endarterectomy is the currently accepted method of treatment for carotid artery disease 

which has become one of the most important health problems with increasing advanced age population. When 

the literature is examined, it is seen that the clinical guidelines for nurses are inadequate in terms of number and 

content and there is no guidance for nurses related to carotid endarterectomy surgeon in our country. In this 
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article, the "Carotid Endarterectomy Guideline", first published in 2009 by the Society of Vascular Nursing 

(SVN), updated in 2017, has been translated into Turkish and summarized in order to indicate blood-based 

applications. This guide is intended for patients who will receive perioperative nursing care of carotid 

endarterectomy; effective and individual evaluation of the patient, planning, implementation and evaluation of 

optimal nursing care in a reliable and careful environment based on clinically recommended practice guidelines. 

As a result, it is suggested that this guideline which will guide all nurses working in the field of vascular surgery 

before and after carotid endarterectomy surgery and afterwards, for the purpose of increasing the quality of care 

and patient satisfaction. 

Keywords: carotid endarterectomy, guidelines, nursing care  

 

Giriş 

Kanıta dayalı uygulama kavramı, klinik uzman görüşleri ve bilimsel çalışmaların sonuçlarından elde 

edilen kanıtları bireyin tercihleri doğrultusunda kullanarak en iyi bakımı sağlamaya yönelik yapılan uygulamalar 

olarak tanımlanmaktadır. Kanıta dayalı hemşirelik ise, bireyin fiziksel, ruhsal ve davranışsal sağlığının en iyi 

şekilde düzenlenebilmesi amacıyla kanıt düzeyine göre belirlenmiş önerilerin uygulanması olarak 

belirtilmektedir (Kara ve Babadağ, 2003; Kurtçu ve Beji, 2015; Dikmen, 2017). Bakım kalitesini iyileştirmek 

ve maliyeti azaltmak, hasta memnuniyetini artırmak, hastaya tercih imkanı sunmak, hemşirelerin yeni 

gelişmelere ayak uydurmalarına yardımcı olabilmek  amacıyla, kanıtların sistematik olarak sunulduğu kanıta 

dayalı klinik uygulama rehberleri ya da diğer adıyla kanıta dayalı rehberler geliştirilmektedir (Kurtçu ve Beji, 

2015; Kocaman, 2017). Klinik alanda hemşirelere yol gösterici olan bu rehberlerin kullanılmasıyla hemşirelik 

süreci görünür hale gelebilmektedir (Kurtçu ve Beji, 2015). 

Artan ileri yaş nüfusu ile en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen karotis arter hastalığına 

yönelik günümüzde kabul edilen tedabi yöntemi karotis endarterektomidir (Erdinç ve ark, 2018).  Literatür 

incelendiğinde hemşirelere yönelik klinik rehberlerin sayı ve içerik olarak yetersiz kaldığı ve ülkemizde karotis 

endarterektomi cerrahisi ile ilgili hemşirelere yönelik bir rehberin olmadığı görülmektedir. Bu metinde, Vasküler 

Hemşirelik Topluluğu (Society of Vascular Nursing-SVN)’nun ilk olarak 2009 yılında yayınladığı, 2017 yılında 

güncellediği “Karotis Endarterektomi Rehberi” Türkçe’ye çevrilmiş ve kanıta dayalı uygulamaları belirtmek 

amacıyla özetlenmiştir. Bu rehberde karotis endarterektomi cerrahisi öncesi, sırası ve sonrası bakım alacak 

hastalara yönelik; etkili ve bireysel bir şekilde hastayı değerlendirme, klinik olarak önerilen uygulama 

rehberlerine dayalı,  güvenilir ve bakım verici bir çevrede optimal hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve 

değerlendirme hedefleri açıklanmaktadır (Rich ve ark, 2017). 

Bu rehber oluşturulurken, İngilizce dilinde, 1990'dan 2015'e kadar yayınlanan çalışmalar belirlenerek, 

daha önceden yapılmış kliniğe özgü çalışmalar arama kriterlerine dahil edilmiştir. Anahtar kelimeler olarak, 

“carotid endarterectomy”, “carotid arter surgery”, “extracranial  vascular nursing” ve kombinasyonları 

kullanılmıştır. CINAHL, The Cochrane Library, Elsevier ScienceDirect, Ovid, MEDLINE, PubMed, BMJ 
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Clinical Evidence, EBSCO, National Guidelines Clearinghouse, MD Consult, Nursing Consult ve Turning 

Research into Practice (TRIP) arama motorları kullanılmıştır. Kitaplar ve derleme makaleler aramaya dahil 

edilmiştir. Hemşirelik uygulamaları için öneriler, veri derecelendirme sistemi olarak kullanılan ve verilerin 

sınıflandırılmasını sağlayan, Melnyk & Finout-Overholt tarafından yayınlanan ve Amerikan Sinirbilim 

Hemşireleri (American Neuroscience Nurses) tarafından modifiye edilen kaynağa göre oluşturulmuştur. Buna 

göre; 

Sınıf I: anlamlı sınırlılıkları olmayan randomize kontrollü çalışmalar, sistematik derlemeler ve meta-

analizler, 

Sınıf II: Önemli sınırlılıkları olan randomize kontrollü çalışmalar (metodolojik hatalar ve tutarsız 

sonuçlar gibi) ve tanımlayıcı çalışmalar (kohort ve vaka kontrol gibi), 

Sınıf III: Kalitatif çalışmalar, vaka çalışmaları veya serileri, 

Sınıf IV: Uzman komitelerden raporları veya bakım standartları, klinik protokoller veya hayvan 

çalışmaları hakkında uzman görüşleridir (Rich ve ark, 2017). 

Gelişme 

Karotis Arter Hastalığı ve Karotis Endarterektomi Cerrahisinin Tarihi 

Damar hastalıklarının en önemli nedeni olan aterosklerozun, karotis arter hastalığının oluşumda %50 

oranında etkili olduğu ve inmeye yol açtığı belirtilmektedir (Yılmazkaya ve ark, 2014; Aksun ve ark, 2016; Rich 

ve ark, 2017). Karotis arter hastalığına bağlı inme ise, hassas bir karotis plağın rüptürü sonucu intrakranial 

damarları tıkaması sonucu oluşmaktadır (Montorsi ve ark, 2017).  

Amerika Birleşik Devletleri'nde tahmini 780.000 kişi her yıl felç geçirmektedir (Knutson ve ark, 2013; 

Svensson ve ark, 2012). Ülkemizdeki ölüm nedenlerine bakıldığında %40.7 oranında ölüme en çok yol açan 

dolaşımsal hastalıkların %24.7’sinin serebrovasküler olaylar olduğu görülmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2015). Karotis endarterektomi cerrahisi, inme oluşumunu önlemek amacıyla % 70'den fazla karotis arterin 

semptomatik stenozu olan hastalarda en sık uygulanan cerrahi işlem olarak yer almaktadır (Knutson ve ark, 

2013; Svensson ve ark, 2012). Tıp literatüründe ilk başarılı karotis cerrahisi ise 1954 yılında Londra’da Felic 

Eastcott tarafından karotis bifurkasyon lezyon rezeksiyonu ve primer anastomozu olarak gerçekleşmiştir. Yılda 

1000 hastada 2,6 oranında gerçekleşen karotis endarterektomi cerrahisi, 2010 yılında Amerika’da tahmini 

100.000 hastaya uygulanmıştır. ECST (European Carotid Surgery Trial-Avrupa Karotis Cerrahisi Çalışması) 

karotis endarterektomi cerrahisinin, %70-99 arasında darlığı olan hastalarda yüksek derecede, %50-69 arasında 

darlığı olan hastalarda ise orta derecede fayda sağladığını bildirmiştir (Sınıf I) (Rich ve ark, 2017). 

Karotis Arter Anatomi ve Fizyolojisi 

İki ana koratid arter bulunmaktadır. Sağ karotis arter, sternoklavikular oynar yerin arkasında ve boynu 

kuşatan innominate arterin bifurkasyonundan, sol karotis arter ise innominate arterin soluna doğru olan aortik 
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arkdan başlamaktadır. Sol common karotis arterin torasik bölümü aort arkından, sol sternoklavikular oynar bölge 

seviyesindeki superior mediastunuma kadar uzanmakta, bu da servikal bölüm olarak devam etmektedir. 

Boyunda, her bir karotis arter fasya dokusuna gömülmüştür. Ayrıca bu fasya dokusu internal juguler ven ve 

vagus sinirini içermektedir. Her iki common karotis arter de troid kartilajına kadar uzanmakta ve eksternal-

internal karotis arterler olarak ikiye ayrılmaktadır. Karotis bifurkasyonun hemen üzerinde ve internal karotis 

arterden köken alan geniş alan “karotis sinüs ya da bulbus” olarak isimlendirilmekte ve çok sayıda baroreseptör 

içermektedir. Otonomik sinir sistemi aracılığıyla negatif feedback olarak fonksiyon görürler ve kısa sürede 

arteryal kan basıncı kontrolü sağlarlar. Eksternal karotis arterler ise daha dış bölgede bulunurlar ve kafanın dış 

bölümünü, özellikle yüz ve skalpı beslerler (Ökten ve Güzel, 2012; Rick, 2017).   

Karotis Arter Cerrahisinde Teknik 

Hekimin tercihine ve hastanın ek hastalıklarına göre lokal, rejyonel, süperfisyel (yüzeyel) servikal blok 

ya da genel anestezi altında uygulanmaktadır (Sınıf I) (Kavukcu ve Burgazlı, 2011; Rich ve ark, 2017). Hastaya 

supin pozisyonu verilmekte ve boyun hiperekstansiyonu için skapula altına rulo yerleştirilmektedir. Anestezi 

sağlandıktan sonra sedye ters trendelenburg pozisyonuna getirilerek cilt insizyonu longitudinal ya da transvers 

olarak gerçekleştirilmektedir. Öncelikle internal juguler veni ve karotis şeti ortaya çıkarmak amacıyla 

sternokleidomastoid kası ayrılır, daha fazla diseksiyon yapılarak internal karotis arter ortaya çıkartılır ve plağın 

distal kısmı klemplenir. Common karotis ve eksternal karotis arterler klemplenir. Heparinizasyon, activated 

clotting time (ACT) 200-250 sn. olacak şekilde kg başına 70-100 ünite şeklinde uygulanır. Hekim şunt 

gereksinimine karar verir ve beyine kan akış süresini azaltmada geçici bypasss olarak kullanılan silikon tüp ya 

da şant operasyon süresince yerleştirilir. Bu uygulama ile perioperatif inme riskini azaltılabilir. Kullanılan şantın 

tipi hekimin tercihine bağlıdır. Bu konuyu destekleyen ya da aksini ispat eden sınırlı veri bulunmaktadır (Sınıf 

I). Aterosklerotik plak damarın içinden enine kesilerek çıkarılır. Dokuda kalanlar çıkarılarak endarterektomi 

tamamlanır ve cilt dikişi yapılır (Rich, 2017). 

Karotis endarterektomiye bir diğer alternatif yöntem ise eversiyon endarterektomidir. Bu işlemde önce 

serebral iskeminin değerlendirilmesi amacıyla internal karotis artere klemp konulur, serebral iskemi oluşmazsa 

internal karotis arterin enine kesilir ve distal plak görününceye kadar tersine çevrilir ve plak çıkarılarak karotis 

bifurkasyon kısmından anostomoz sağlanır. Bu işlemde patch (yama) ile kapatmaya ihtiyaç yoktur. Perioperatif 

inme ve tekrar tıkanma insidansı daha düşüktür. Ancak güncel kanıtlar bu varsayımları desteklememekte, 

cerrahinin tekniğini cerrahın deneyimine dayandırmaktadır (Sınıf I) (Rich ve ark, 2017). Yama ile kapatmanın, 

primer kapatmaya kıyasla uzun dönem restenozu azalttığı gösterilmiştir. Restenoz ve oklüzyon insidansı primer 

kapatmada %34, Dacron yama ile kapatmada %2, ven yama ile kapatmada ise %9 olarak bildirilmiştir 

(Aburahma ve ark, 1998). Vasküler Cerrahi Topluluğu, tekrar stenoz oluşum riskini azaltmak amacıyla primer 

kapatma yerine pacth ile kapamayı ya da eversiyon endarterektomiyi önermektedir (Sınıf I) (Rich ve ark, 2017). 

Ülkemizde Aslım ve Akkaya (2010)’nın yaptığı çalışmada eversiyon endarterektomi yapılan gruptaki cross 

klemp süresinin yama ile plastiye göre belirgin olarak daha az olduğu ancak yoğun bakımda kalış ve hastane 

yatış süresi bakımından arasında bir farklılık olmadığı bildirilmiştir. Perioperatif inme ve tekrar stenoz oluşum 
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riskini azaltmada sentetik patch kullanımının, kollajen emdirilmiş dacron greft kullanımına üstünlüğü gösteren 

bazı kanıtlar bulunmaktadır (Sınıf I). Cilt insizyonu kapatıldığında, hemostazı sağlamak için heparin antidotu 

protamin sülfat, topikal hemostatik ajanlar ya da vakumlu dren yerleştirme kararı hekimin tercihine ve hastanın 

ek hastalıklarına bağlı olarak değişebilmektedir (Rich ve ark, 2017). 

 

Ameliyat Öncesi Hemşirelik Yönetimi 

Hemşirelik değerlendirmesi: Hemşire, ek hastalıklar ve ateroskleroz risk faktörleri (sigara, diyabet, ırk, 

yaş, obezite, hipertansiyon) bakımından hastayı değerlendirmelidir. Ameliyat sonrası gelişebilen alzheimer, 

epilepsi veya parkinson gibi diğer nörolojik hastalıkların varlığını kaydetmeli, daha önce geçirilmiş olan karotis 

revaskülarizasyon, boyun cerrahisi ya da boyun bölgesine radyasyon tedavi varlığını araştırılmalıdır. Sürekli 

kullandığı ve duyarlı olduğu ilaçların (IV kontrast, yiyecek, lateks gibi) listesini çıkarmalıdır. Hastanın fiziksel 

muayenesinde nörolojik değerlendirme dışında mutlaka yapılması gereken değerlendirmeler hakkında sınırlı 

kanıt bulunmaktadır. Ancak klinik uygulama önerilerinde; apikal ve radyal nabızlar, solunum, satürasyon, vücut 

ısısı ve kan basıncı ölçümü (her iki üst ekstremite), genel görünüm, cilt, baş-boyun, göğüs (solunum ve kalp 

sesleri dahil), abdominal (distansiyon, bağırsak sesleri ve genital bölge), çift taraflı ekstremitelerin (motor gücü 

ve hareketi, ısı, renk, his, nabızlar ve kapiller geri dolum) değerlendirilmesi yer almaktadır. Nörolojik 

değerlendirmede ise bilinç seviyesi, konuşma şekli, pupiller, fasyal simetri, yürüyüş şekli, kas atrofisi, kas 

seğirmesi, istemsiz hareketler ve kranial sinirlerin değerlendirilmesi yapılmalı ve kaydedilmelidir. Ayrıca hasta 

pozisyonu ve insizyonunu sağlayabilme açısından boyun hareketleri de mutlaka değerlendirilmelidir (Rich ve 

ark, 2017). 

Tanılayıcı testler: Testlerden hangisinin kullanılacağı hekimin tercihine göre değişebilmektedir. 

Tercihler arasında karotis arteriyal doppler-çift yönlü, transkranial doppler, manyetik rezonans anjiyografi, 

karotis arter kontrast anjiografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi yer almaktadır. Ayrıca işlemden yedi gün 

öncesinde hastaya ait laboratuar testler uygulanmalıdır. Tam kan sayımı, BUN, kreatinin, elektrolitler, parsiyel 

tromboplastin zamanı, protrombin zamanı/INR, kreatin kinaz, kreatin kinaz myoglobin, idrar tahlili ve diyabetik 

hastalarda kan şekeri seviyesi değerlendirilmeli, ayrıca 12 derivasyonlu elektrokardiyografi çekilmelidir. 

Gerektiğinde ek yardımcı tanılayıcı testler (gebelik testi, solunum fonksiyon testi, stres testi, göğüs filmi) de 

çalışılmalıdır (Rich ve ark, 2017).  

Hasta hazırlığı: Erkek hastada cerrahi bölgede olan saçlar order edilme sonrasında elektrikli traş 

makinası ile kesilmelidir (Sınıf I). Bu uygulama, jilet kullanımına göre cerrahi alan enfeksiyon insidansını 

azaltmaktadır. Klorheksidin solüsyonu kullanılarak ameliyat öncesi hasta banyosu yaptırılmalı ya da tek 

kullanımlık mendiller ile floradaki bakteriler azaltılmalıdır. Kurum protokolüne göre periferal damar yolu 

açılmalıdır. Hipnotik ajanlar ve diğer medikasyonlar cerrahi boyunca damar yolundan uygulanmalıdır. 

Cerrahiden en az sekiz saat öncesine kadar hasta ağızdan bir şey almamalıdır (Sınıf IV). Ayrıca taburculuk 

kriterleri ve hospitalizasyon süresi hakkında da bilgi verilmelidir (Rich ve ark, 2017). Yang ve ark. (2012)’nin 
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çalışmasında, karotis endarterektomi öncesi yoğun bakım hemşireleri tarafından yapılan vizitlerin ve verilen 

danışmanlığın ameliyat sonrası hastaların anksiyete seviyesini azalttığı bildirilmiştir.     

İlaç yönetimi: Karotis endarterektomi cerrahisi öncesi günde 81-325 mg aspirin kullanılmalıdır (Sınıf 

I). Diğer antiplatelet ajanların (klopidegral, prasugrel, ticagrelor gibi) kullanımı hastadan hastaya değişkenlik 

göstermektedir. Antiplatelet ajan aspirin ile birlikte reçete edildiğinde buna “ikili antiplatelet tedavisi” 

denilmektedir. Birçok çalışma, aspirinle birlikte ya da tek başına klopidegral kullanan hastalarda karotis 

endarterektomi geçirenlerin perioperatif kanamalarında anlamlı yükseliş olmadığını bildirilmiştir. Cerrahi 

gününde statin (HMG-CoA redüktaz inhibitörleri) kullanımına devam edilmelidir (Sınıf IV). Daha önce statin 

denenmemiş hastalarda karotis endarterektomi cerrahi öncesi statin kullanımı düşünülmelidir. Ameliyat öncesi 

sistolik kan basıncı 180 mmHg’dan yüksek olup, sık nörolojik olay yaşamayan ve çift taraflı karotis stenozu 

olmayan hastalarda kan basıncı kontrolü sağlanmalıdır. Kalsiyum kanal blokörler, alfa agonistler, vazodilatörler 

ve nitrat az bir suyla ameliyat sabahı uygulanmalıdır. Cerrahi günü diüretik ilaç kullanımından kaçınılmalıdır 

(Sınıf II). Loop ve tyazid grubu diüretikler hipovolemiye ve hipokalemiye neden olabilir, ayrıca anestezinin 

hipotansif etkisini şiddetlendirebilir. Hastanın rutin ilaçları arasında beta-blokör varsa, reçete edildiği gibi 

uygulaması devam edilmelidir (Sınıf IV). Laktik asidoz gelişimini önlemek amacıyla anesteziden 24 saat 

öncesinde metformin uygulanması gerekir. Diğer oral hipoglisemik ajanlar cerrahi sabahı verilmemelidir. 

Reçete edilen diğer uzun salınımlı insülin kurum protokolüne göre uygulanmalıdır. Kısa etkili insülinler ise 

kritik hastalarda kan glikoz seviyesini 140-180 mg/dl arasında tutmak için uygulanabilir (Sınıf II). Nonsteroid 

antiinflamatuar ilaçlar platelet agregasyonunu ve tromboksan üretimini azaltarak kanama riskini artırdıkları için 

cerrahiden en az üç gün öncesinde kesilmeli ya da hekimin order ettiği gibi verilmelidir. Ameliyat sonrası 

komplikasyonların insidansını azaltmak için ameliyat günü inhaler tedavinin uygulanması devam edilmelidir. 

Ancak teofilin aritmilere neden olduğu ve anestezik ajanlarla etkileşime geçtiği için cerrahi öncesi akşamı 

kesilmelidir. Glikokortikoidler, adrenal yetmezliğin semptomlarından kaçınmak için cerrahi gününde de 

alınmaya devam edilmelidir. Eğer hasta üç veya daha fazla hafta art arda oral kortikosteroid kullandıysa stres 

steroid dozu (destek doz) düşünülebilir. Warfarin gibi vitamin K antagonistleri cerrahiden en az 5 gün öncesinde 

kesilmelidir (Sınıf IV). International Normalized Ratio (INR) test değeri normal ya da normale yakın (‹1.5) 

olmalıdır. Venöz tromboemboli riski yüksek olan ve köprüleme tedavisi (warfarin ve düşük molekül ağırlıklı 

heparin) gerektiren, kronik atrial fibrilasyonlu ya da mekanik kalp kapaklı hastalarda enoksaparin gibi düşük 

molekül ağırlıklı heparin uygulaması cerrahiden maksimum 24 saat önce uygulanmalıdır (Sınıf IV). Eğer hasta 

köprüleme tedavisinde terapotik dozda fraksiyone olmayan heparin tedavisi uygulanıyorsa, en son dozu 

cerrahiden 4-6 saat öncesinde verilmelidir (Sınıf IV). Venöz tromboemboli riski düşük olan kronik atriyal 

fibrilasyonlu veya mekanik kalp kapaklı hastalarda köprüleme tedavisi önerilmemektedir (Sınıf IV). Vitamin K 

antagonistleri ise cerrahiden 24-48 saat sonrasında alımına devam edilmelidir (Sınıf IV). Hasta hiçbir bitkisel 

ilaç ve diyet ürünü kullanmaması hakkında uyarılmalıdır. Bu ürünlerin kullanımı kanama riskini ve warfarin 

ilacının etkisini artırmaktadır (Sınıf IV). Ginkgo, vitamin E ve sarımsağın antiplatelet etkiye neden olduğu ve 

kanama süresini uzattığı kanıtlanmıştır (Sınıf I) (Rich ve ark, 2017). 

Ameliyat Sırası Hemşirelik Yönetimi  
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Hastanın operasyon prosedürü ve tarafı doğrulanmalıdır. Bu, standart ameliyat öncesi kontrol listesi 

kullanılarak yanlış taraf cerrahisinden kaçınmak için başka bir kişiye aktarılan her durumda gerçekleştirilmelidir 

(Sınıf I). Hastanın ameliyat onayını ve anestezi rızasını imzaladığından emin olunmalıdır. Doğru ameliyat 

bölgesi, cerrah ya da kurumun belirlediği cerrahi ekibin bir üyesi tarafından kalıcı bir kalem ile işaretlenmelidir. 

Hasta ameliyat masasındayken, elektrokardiyografi (EKG) monitör uçları, noninvazif kan basıncı manşon ve 

pulse oksimetre probu takılmalıdır. Belirtildiyse, kan basıncı, kalp hızı, solunum, SpO2 ve EKG ritm takibi 

sürdürülmelidir. Karotis arter manipülasyonun vazoaktif ilaçların uygulanmasını gerektiren potansiyel 

değişikliklere neden olması sebebiyle, kan basıncı dalgalanmalarının daha erken tanınmasını ve tedavisini 

sağlamak amacıyla arteriyal hattın izlemi yapılmalıdır. Cerrahi alan enfeksiyonları insidansını azaltmak için 

ameliyat kesisinden bir saat öncesine kadar önerilen infüzyon hızında antibiyotik profilaksisi intravenöz olarak 

uygulanmalıdır (Sınıf I). Genel anestezinin kullanıldığı durumlarda, hasta malign hipertermi gelişimi yönünden 

izlenmelidir. Anında tedavi, indükleyici olmayan bir ajan olan Dantrolen’in 2 mg/kg olacak şekilde 

kardiyovasküler semptomlar stabilize oluncaya kadar maksimum 10 mg/kg olacak şekilde intravenöz yolla 

verilmesini içermektedir (Sınıf IV). Ayrıca, % 100 oksijen ile hiperventilasyon, harici soğutma cihazları ve 

soğutulmuş intravenöz normal salin uygulaması yapılmalıdır (Sınıf IV). Herhangi bir vakumlu dren takılmışsa 

sabitlenmeli ve insizyon bölgesi üzerine hekim tarafından belirlenen tipte steril sargının (topikal spreyler dahil) 

uygulanmasına yardım edilmelidir. Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemede bir pansuman özelliğinin diğerine 

kesin bir üstünlüğü yoktur. Pansumanın seçimi maliyete ve semptom yönetim hedeflerine göre yapılmalıdır 

(Sınıf I) (Rich ve ark, 2017). 

Ameliyat Sonrası Hemşirelik Yönetimi 

Hasta değerlendirilmesi: İyileşme sırasında belirli aralıklarla temel yaşam bulguları (kan basıncı, 

apikal nabız, solunum, SpO2), bilinç düzeyi, ağrı ve sedasyon düzeyi belirlenmeli ve kurumsal protokole göre 

izlemi devam ettirilmelidir. Cerrahi sonrası erken dönemde temel yaşam bulgularının alınma sıklığını gösteren 

herhangi bir kanıt bulunmamaktadır (Rich ve ark, 2017). 189 hastanın dahil edildiği tek kör randomize kontrollü 

bir çalışmada, deneysel grubun temel yaşam bulguları ilk 24 saat saat başı, sonraki 24 saat ise her dört saatte bir 

olarak  takip edilirken, kontrol grubunun ilk 4 saat saat başı, sonraki 24 saat ise her dört saatte bir olarak takip 

edilmiştir. Yapılan karşılaştırmada iki grup arasında anlamlı bir farklılık gözlenmediği bildirilmiştir (Fernandez 

ve Griffiths, 2005). Amerikan Perianestezi Hemşireleri Derneği’nin web sitesinde, temel yaşam bulgularının 

başlangıç stabilizasyonuna ulaşıncaya kadar 5-15 dakikada bir alınması gerektiğini uzman görüşleri olarak 

belirtmişlerdir. Hasta cerrahi sonrası yoğun bakım ünitesine aktarılırsa, o ünitenin skorlama sisteminin 

kullanılması gerekir (Sınıf IV). Hipotansiyon, hematom oluşumu ve serebral hiperperfüzyon sendromu gibi 

komplikasyonlarından kaçınmak için sistolik kan basıncı > 90 mm Hg ve <180 mm Hg arasında olacak şekilde 

korunmalıdır. Hipertansiyon ise, intimal ve medial arter kalınlaşmasını arttırmakta ve kan akışı azalmaktadır 

(Sınıf II). Ameliyat sonrası gelişen serebral hemoraji ve hiperperfüzyon sendromu riskini azaltmak ve hastalık 

progresyonunu yavaşlatmak için hipertansiyonun yönetilmesi gerekmektedir. Solunum değerlendirilmesi, hız, 

derinlik, çaba ve simetriyi içermelidir. Ağrı ve sedasyon seviyeleri standart skorlama sistemi kullanılarak 

değerlendirilmelidir. Cerrahinin ilk 24 saati içinde nörolojik değerlendirmeler de yapılmalıdır (Sınıf IV). Ancak 
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karotis endarterektomi sonrası kranial sinir değerlendirmelerini de içeren nörolojik muayenenin zamanlamasına 

özgü kanıta dayalı araştırma eksikliği bulunmaktadır. Amerikan Kalp Derneği, akut iskemik inme hastasının 

nörolojik değerlendirme sıklığının değiştirilebilir olduğunu bildirmiştir. Trombolitik tedavi alan inme 

hastalarında nörolojik değerlendirmeler için öneri ilk iki saat 15 dakikada bir, sonraki 16 saat boyunca saat başı 

olmalıdır. Kurumsal protokole göre sıklık değiştirilebilir (taburcu oluncaya kadar her dört saatte bir). En sık risk 

altında olan kranial sinirler arasında ise VII (yüz), IX (glossopharyngeal), X (vagus), XI (aksesuar) ve XII 

(hipoglossal) bulunmaktadır. Kraniyal sinir yaralanması, karotis endarterektomi sonrası en sık görülen 

komplikasyondur ve % 4-9'luk bir insidansı bulunmaktadır. Bunun nedeni, karotis bifurkasyonu ile ilişkili olarak 

spesifik kranial sinirlerin anatomik lokasyonudur. Hasta birime alındığında ve hastane kalış süresi boyunca, 

planlanan aralıklarla boyun hematomu yönünden izlenmelidir. Drenaj takılıysa, her vardiyada drenaj ölçülmeli 

ve kaydedilmelidir. Nazal kanül yoluyla oksijen order edildiğinde uygun akış hızında uygulanmalıdır. Amaç, 

akut hastalarda en az % 94'lük bir hedef oksijen doygunluğunu ve aksi belirtilmedikçe de hiperkapnik solunum 

yetmezliği riski taşıyan hastalarda % 92'yi korumaktır (Sınıf IV). Karotis endarterektomi sonrası myokard 

infarktüsü insidansı yaklaşık % 2,3'dür ve kurumsal protokole göre belirtilen zamanlarda 12 derivasyonlu EKG 

çekilmeli ve herhangi bir anormallik konusunda cerrah bilgilendirilmelidir. Cerrahi sonrası pansuman belirtilen 

zaman aralığında çıkarılmalıdır. Pansumanın ilk 48 saatten sonra çıkarılması zararlı bir etkiye neden 

olmamaktadır (Sınıf I). Cerrahi sonrası ilk 48 saat boyunca insizyon bölgesi kuru tutulmalıdır. Topikal 

antimikrobiyal ajanlardan kaçınılmalıdır (Sınıf IV). (Rich ve ark, 2017).  

Hasta pozisyonu: Hastanede kalış süresince yatağın başı 30°’ye veya hekim tarafından belirlenen açıya 

yükseltilmelidir. Bu, venöz drenajı arttırır ve intrakraniyal basıncın azalmasını sağlar. Kesin yatak istirahat 

süresini belirten araştırma çalışmaları bulunmamaktadır. Ancak birçok kurumun hastada hemodinamik 

stabilizasyonu sağlamak amacıyla vazoaktif ilaçların verildiği sürede hastanın yatakta kaldığı bildirilmiştir. 

İlaçlar kesildikten sonra hasta yataktan çıkabilir. Diğer bir klinik uygulama seçeneği ise ameliyat günü yatak 

istirahatini devam ettirmek ve sonraki gün hastanın yürümesini sağlamaktır (Rich ve ark, 2017). 

Beslenme: Beslenme, bulantı ve kusma şikayetleri azaldığında cerrahi gününün akşamı ya da bir 

sonraki gün başlatılabilir. Diyabetik hastalarda, kurumsal protokol uyarınca, aralıklarla hasta bakım odaklı 

glikoz izlemi gerekir. Bu hastalarda cerrahi günü boyunca kan glikoz seviyesini 140-180 mg / dL arasında 

korumak için kısa etkili insülin uygulanabilir (Sınıf II) (Rich ve ark, 2017). 

Komplikasyonların takibi: Karotis endarterektomi sonrası komplikasyonlar en fazla ilk 8 saatte 

gelişmektedir. Kraniyal sinir hasarı, boyun hematomu veya kanama, hipotansiyon, hipertansiyon, serebral 

hiperperfüzyon sendromu, inme, myokardial infarktüs, enfeksiyon, genel anestezi ile ilişkili komplikasyonlar 

(faringeal kas tonus kaybı, ödem, laringospazm, nöromüsküler blokaj veya obstrüktif uyku apnesine bağlı üst 

hava yolu tıkanıklığı, pulmoner ödem veya hipoventilasyona bağlı hipoksemi, bulantı-kusma, deliryum, titreme) 

oluşursa hemen hekime haber verilmelidir (Knutson ve ark, 2013; Rich ve ark, 2017). Aksun ve ark. (2016)’nın 

çalışmasında karotis endarterektomi cerrahisi geçiren hastalarda en sık gelişen komplikasyonun geçici iskemik 

atak ve hemiparazi olduğu bildirilmiştir.  
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İlaç yönetimi: Karotis endarterektomi sonrası antiplatelet tedavi inme riskini azaltmaktadır (Sınıf I). 

Aspirin ile antiplatelet tedavi süresiz olarak tavsiye edilmektedir (Sınıf IV). İlk ayın sonunda, klopidogrel veya 

düşük doz aspirin ve uzun süreli serbest bırakma dipiridamol kombinasyonu, iskemik kardiyovasküler olaylara 

karşı uzun süreli profilaksi olarak uygulanabilmektedir (Sınıf IV). Hasta ameliyat öncesi varfarin veya başka bir 

vitamin K antagonisti alıyorsa, yeterli hemostaz olduğunda ameliyattan yaklaşık 12-24 saat sonra (akşam ya da 

ertesi sabah) uygulanmaya devam edilir (Sınıf I). Hemostaz belirsiz ise ya da tedaviyi geciktirmek için başka 

nedenler varsa vitamin K antogonistlerinin başlanması ertelenmeli, gerekirse bu tedavi başlanıncaya kadar düşük 

molekül ağırlıklı heparin yöntemiyle köprüleme yapılmalıdır. HMG-CoA redüktaz inhibitörleri (statinleri) 

belirlenen zaman aralığında kullanılmalı, ancak hasta bunu tolere edemediğinde kolesterol ve LDL'lerde 

azalmayı hedefleyen ve yüksek yoğunluklu lipoproteinlerin (HDL'ler) artmasını sağlayan diğer ajanlar 

kullanılmalıdır. Birçok üretici firma, diyet alımının en düşük olduğu vakitte kolestrol sentezinin artması 

sebebiyle statin tedavisinin gece yapılmasını tavsiye etmektedir. Kontraendikasyon bulunmadığı sürece, 75 yaş 

altındaki tüm hastalarda klinik aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkta yüksek yoğunluklu statin tedavisi 

başlanmalıdır (Sınıf IV). 75 yaşın üzerindeki hastalarda, orta veya yüksek yoğunluklu statin tedavisi 

başlatılırken, ilaç-ilaç etkileşimleri ve hasta tercihleri ele alınmalıdır (Sınıf IV). Belirtilen ağrı düzeyine kurumsal 

protokole dayanarak, asetaminofen gibi oral hafif analjezik ajanlar uygulanmalıdır. Sadece nörolojik 

değerlendirmeyi maskeleyen veya engelleyen opioidlerden kaçınılmalıdır. Bunlar aynı zamanda kafa içi 

basıncını arttırabilir ve serebral perfüzyon basıncını azaltabilir (Sınıf III). Bulantı ve kusma  da kan basıncında 

geçici veya sürekli bir yükselmeye neden olabileceği için serebral hiperperfüzyon sendromunu önlemek 

amacıyla belirtilen antiemetikler uygulanmalıdır. Bilek akupunktur noktası P6 stimülasyonunun kullanımı, 

bulantıyı azaltmada etkili bir başka yardımcı tedavi yöntemidir (Sınıf I) (Rich ve ark, 2017). 

Tanılayıcı testler: Karotis endarterektomi sonrası tamamlayıcı görüntülemenin (karotis dupleks 

ultrason gibi) yapılması hekimin tercihine bağlıdır. Taburculuk sonrası karotis arterlerin noninvaziv 

görüntülemeleri için zaman planlanmalı ve istenilen aralıklarla test tekrarlanmalıdır. Cerrahi sonrası damar 

açıklığının ilk değerlendirilmesi 30 gün içinde yapılmalı, 6 ay sonra ve yılda bir olacak şekilde tekrarlanmalıdır 

(Sınıf IV) (Rich ve ark, 2017). 

Taburculuk Eğitimi: Hastalığın ilerlemesini ve komplikasyonların gelişme riskini azaltmak amacıyla 

reçetelenmiş ilaçlara devam edilmelidir. Hasta taburcu olduktan sonra hekim tarafından belirtilen sürede duş 

alabilir. Kesi üzerine losyon veya merhem kullanmaktan kaçınılmalı, ovalanmamalı, her gün kızarıklık veya 

drenaj belirtileri açısından incelenmeli, iyileşmeye kadar insizyona sürtünen kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Şu 

anda cerrahi alan enfeksiyonlarının gelişimi açısından erken ya da gecikmiş banyonun yararı ya da zararını 

destekleyen ya da reddeden hiçbir kanıt bulunmamaktadır (Sınıf I). Boyun kesi iyileşene ve kafa rahatsızlık 

vermeden dönene kadar araba sürmekten kaçınılmalıdır. Hastaya, çene boyunca uyuşmanın ameliyat sonrası 

dönemde yaygın olduğu ve 6-12 ay içinde azaldığı bildirilmelidir. Klinik olarak, hastalar taburcu olduktan sonra 

48 saat boyunca 10 kilodan daha ağır bir şeyleri kaldırmaya karşı genellikle uyarılmaktadırlar. Bildirilmesi 

gereken belirti bulgular arasında baş dönmesi, parestezi, görme değişiklikleri veya disfaji, migrene benzeyen 

baş ağrısı, dispne, göğüs ağrısı, periferik ödem, balgamlı öksürük, ateş, insizyon bölgesine ait değişiklikler yer 
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almaktadır ve hastaya bu durumlarda mutlaka hekime başvurması gerektiği açıklanmalıdır. Modifiye edilebilen 

risk faktörlerine bakıldığında ise sigara içen hastaların sigara içmeyenlere göre daha fazla iç ve karotis duvar 

kalınlaşması ve internal karotis darlığı olduğu gösterilmiştir (Sınıf III). Bu sebeple hastaya sigara bırakma 

danışmanlığı ya da diğer yardımcı seçenekler sunulmalıdır. Hastalığın kontrolünü sağlamak, aterosklerotik 

hastalığın ilerlemesini ve yeniden darlığı önlemek amacıyla diyet değişiklikleri ile kolestrolün azaltılması 

sağlanmalıdır. Yüksek A1c seviyesinin, restenozise yol açan intimal hiperplazi gelişiminin bağımsız bir 

öngörücüsü olduğu bildirilmesi sonucu diyabetli hastalarda ölçülen glikolize hemoglobin (A1c) seviyesi %7 

civarı ve aşağısında tutulmalıdır (Sınıf IV). Altmış  yaş ve üstü hastalar için, sistolik kan basıncı <150 mmHg ve 

diyastolik kan basıncı <90 mmHg değerlerine düşürmek amacıyla farmakolojik tedavi başlatılmalıdır (Sınıf IV). 

Genel olarak sigarayı bırakma, kilo verme, sodyum alımını sınırlama, yasadışı uyuşturucu kullanımından 

kaçınma (kokain, metamfetamin), alkol tüketimini sınırlama, fiziksel aktivite düzeyini artırma ve stres azaltma 

konularında da eğitim sağlanmalıdır (Sınıf IV) (Rich ve ark, 2017). 

Sonuç 

Karotis arter hastalığı sebebiyle karotis endarterektomi cerrahisi çeşitli tekniklerle günümüzde hala 

yapılmaktadır. Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinikte hayata geçirilmesinin önemi büyüktür. Damar 

cerrahisi alanında çalışan tüm hemşirelere karotis endarterektomi cerrahisi öncesi, sırası ve sonrası hasta 

bakımında yol gösterecek bu rehberin, bakım kalitesini ve hasta memnuniyeti arttırabilmesi amacıyla 

kullanılması önerilmektedir.  
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Türkiye’de tarım alanlarının bölgelere göre dağılış oranları farklılık göstermektedir. Doğu Anadolu 

Bölgesi %10’luk pay ile işlemeli tarımın en düşük olduğu bölgedir. Bu çalışmada Erzurum yöresi kırsal 

yerleşimleri ele alınmıştır. Araştırmada, kırsal yerleşimlerde yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan işletme 

sahiplerinin tarımsal kredi kullanımına bakış açısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla işletmeler sahip 

oldukları öz kaynaklarına göre gruplara ayrılmış ve öz kaynak ve kredi kullanımı arasındaki ilişki tespit 

edilmiştir. Çalışmada ayrıca kullanılan tarımsal kredi miktarı ve kullanım amacı göz önüne alınarak tarımsal 

krediden yararlanma etkinliği belirlenmiştir.    

 

Anahtar kelimeler: Erzurum, kırsal yerleşim, tarımsal kredi kullanımı, öz kaynak 

 

The Farmer Approach For Agrıcultural Credıt In Erzurum Rural Settlements 
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1 Bingol University Agricultural Faculty Biosystem Engineering Department 

2 Ataturk University Agricultural Faculty Agricultural Structures and Irrigation Department 

* Corresponding Author: ykuslu@atauni.edu.tr 

Abstract 

Distribution rates of agricultural land in Turkey vary considering to the regions. Eastern Anatolia is the 

region with the lowest share of cultivated agriculture with a share of 10%. In this study, rural settlements of 

Erzurum vicinity were discussed. In the research, it was attempted to be evaluated the view for agricultural credit 

use of the farm holders, who living in rural settlements and providing their livelihood from agriculture. To this 

end, businesses were divided into groups according to their equity capital and the relationship between equity 

capital and agricultural credit use was determined. In the study, agricultural credit use efficiency was determined 

considering the amount of used agricultural credit and the purpose of it. 
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Giriş 

Kırsal yerleşimler, zamanla değişen ve gelişen toplumsal ve ekonomik koşullarla birlikte değerlendirilmesi 

gereken unsurlardan biri olmuştur. Birçok kaynakta kırsal yerleşim; ekonomik etkinliklerin ağırlıkla doğal 

üretim kaynaklarının kullanılması ve değerlendirilmesine dayandırıldığı, yüz yüze ilişkilerin göreceli olarak 

daha yayın olduğu, yaşam koşullarının büyük ölçüde gelenek ve göreneklere göre biçimlendiği, teknik ve 

teknolojik gelişmeler ile ekonomik toplumsal ve kültürel gelişmelerin yavaş ve gecikmeli olarak gerçekleştiği 

ortamlar olarak tanımlanmakta, kırsal alanlar kent sayılan yerleşim yerlerinin dışında kalan yerler olarak ele 

alınmaktadır (Cetin, 1999; Demirel, 1999; Eminağaoğlu ve Çevik, 2007; Okuroğlu ve ark., 1994; Owen, 1998; 

Takka, 1998). 

Türkiye iklimi ve toprağının çeşitli olması yetiştirilen ürün çeşidinin fazla olmasına sebep olmuştur. Ülkede 

özellikle 1950’li yıllardan sonra tarımda modernleşme süreci başlamış kaliteli tohum ve gübre kullanımı, bitki 

hastalık ve zararlılarla mücadele, kredi - pazarlama olanakları ve makineleşme yaygınlaşmıştır. Tarımsal üretim 

artışı; teknolojik yenilikleri uygulamaya, hedefine uygun yatırımlara ve verimliliği artırılmış sürekli bir üretime 

bağlıdır. Tarımda üretimin sürekliliği için en önemli etmenlerden birisi ise finansman sağlanmasıdır (Karlı, 

1991; Hüsmanlar, 2011; Erdaş, 2012). Sermayesi yetersiz olan üreticiler, üretim faaliyetlerini zamn sürekliliğini 

sağlamak için, işletme dışı kaynaklara başvurarak sermaye sağlamaya çalışmaktadırlar. Yıllar içinde birim 

üründen elde edilen verim artmış olması, tarımı destekleyen kurumların da etkisiyle çiftçiye uygun kredi olanağı 

sağlanmıştır. Borçlanma yoluyla elde edilen bu tür fonlar, günümüzde genellikle devlet eliyle, organize olmuş 

ve uzmanlaşmış kredi kurumları tarafından sağlanmaktadır (Fırat, 1992; Taşkıran, 2011). Bu kurumların kredi 

kullandırma amaçlarına bakıldığında çeşidin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, 

su ürünleri ve arıcılık kollarında hayvansal üretim yapılması ve damızlıklarının yetiştirilmesi; yem bitkileri, süs 

bitkileri, tohum, fide, fidan, yaygın bitkisel üretim; seracılık, seraların modernizasyonu, iyi tarım uygulamaları 

ve tarım makinelerinin alımı ve modernizasyonu, sulama gibi başlıklar en fazla bilinenleridir.    

TÜİK (2017) verilerine göre çayır-mera, orman ve ekilebilen alanlar dahil olmak üzere Türkiye’nin tarım ile 

ilgili alanları toplam alanının %48,72’si kadardır. Doğu Anadolu Bölgesi ülke topraklarının yaklaşık %18,7’sini 

kapsamaktadır. Dağlık bir yapıya sahip olan bölge, ortalama 1400 m’lik yükseltisi ile ülkenin en yüksek rakıma 

sahip bölgesidir. Bölgede tarım yapılmakta olan ova ve platoların rakımları 500–1850 m arasında değişmektedir.   

Doğu Anadolu Bölgesi su kaynağı bakımından ülkemizin en zengin bölgesi olup yıllık su potansiyelinin yaklaşık 

1/3’ü bu bölgede bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli akarsularından olan Fırat, Dicle, Aras ve Çoruh 

nehirlerinin kaynağını bu bölge oluşturmaktadır (Kuslu, 2008). Bu tür fiziksel yapı içinde tarımsal üretim 

açısından hayvansal üretim önemli bir yer tutmaktadır. Bitkisel üretim ise iklimsel ve coğrafik etmenler 

nedeniyle sınırlı kalmıştır.  
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Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük illerinden biri olup, tarımsal potansiyeli oldukça yüksektir. Kırsal 

anlamda dağ, orman ve ova gibi farklı coğrafik mekânlarda kurulmuş kırsal yerleşimlerde tarım işletmelerinin 

tarımsal kredi kullanımına bakış açısının araştırıldığı bu çalışmada, yörede kullanılan kredilerin çeşitliliği ve 

bunların kırsal yerleşim türü ile arasındaki ilişki kestirilmeye çalışılmıştır. 

 

Materyal Yöntem 

Araştırma materyali olarak Erzurum yöresi kırsal yerleşimleri seçilmiştir. Toplam 760 bin nüfusa sahip 

Erzurum’da kayıtlı 35 bin çiftçi ve bu çiftçilere ait 2.369.933 dekar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu değer toplam 

tarım arazisinin Yaklaşık %10’u kadardır. Toplam sulanabilir arazilerin Türkiye ortalaması %57,6 olup, bu oran 

Erzurum'da %50,6’dır. Kuzey ilçeleri dışında karasal iklime sahip Erzurum; tarım sektörü içerisinde, organik 

tarım, su ürünleri, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile tohumculuk sektörleri faaliyet yoğunluğu ve 

potansiyeli olan bir ildir. Erzurum ilinde hayvancılık temel geçim kaynaklarının başında gelmektedir. Geniş 

çayır ve mera alanlarının olması ve yem bitkilerinin üretiminin uygun olması hayvancılığın gelişmesinde etkili 

olmuştur. Yayla ve platoların çokluğu sebebiyle yetiştiriciler gibi hem süt hem et özelliği olan kombine ırkları 

tercih etmektedir. Et ve süt üretimi için 846000 küçükbaş ve 839000 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İlde 

üretim deseni 181426 ha tahıl, 937 ha baklagiller, 2972 ha yumrulu bitkiler, 2263 ha endüstri bitkileri, 79945 ha 

yem bitkileri, 1558 ha meyve, 779 ha sebzelik alan şeklindedir (TÜİK, 2017). Erzurum genelinde 547 köy arı 

besleyerek bal ve bal mumu üretmekte olup 121624 adet kovan bulunmaktadır. 

Erzurum iline bağlı 20 ilçeden gayeli örnekleme yolu ile tarım işletmeleri seçilmiş ve yüz yüze anket uygulaması 

yapılmıştır. Araştırma alanında örnek sayısının belirlenmesinde, İşyar 1976, Türkbal 1987, Çiçek ve Erkan 

1996’nın önerdiği şekilde yargısal ve küme örnekleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Örneklemenin birinci 

aşamasında söz konusu yerleşimlerden yargısal örnekleme yolu ile araştırma alanını temsil eden, farklı 

konumlarda 10 köy seçilmiştir. Köy seçiminde coğrafik konum olarak dağ, orman ve ova köylerini temsil 

etmesinin yanında kredi kullanımını potansiyelinin olmasına da özen gösterilmiştir. Anket uygulanacak en az 

işletme sayısının belirlenmesinde, araştırmaya konu olan populasyon sonlu ve varyans sınırlı olduğundan; basit 

şansa bağlı örnekleme yönteminde, sonlu populasyonlar için geliştirilmiş Çiçek ve Erkan 1996 tarafından 

önerilen aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır:  

22
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Eşitlikte; 

n; Örnekteki birim sayısı,  

N; Populasyondaki birim sayısı,  

σ2; Populasyon varyansı,  

D; Olası hata ile ilgili bir değerdir. 
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Hesaplamalar sonucunda 16 işletme belirlenmiştir. Her coğrafik konum için toplam işletme sayısının tüm 

konumlardaki toplam işletme sayısına (257) oranlanmasıyla elde edilen katsayı ile anket sayısının yerleşim 

yerlerine dağılımı saptanmıştır. Anketler 2018 yılı Ağustos- Eylül aylarında gerçekleştirilmiştir. Anket soruları 

sosyal, ekonomik ve kültürel yapıyı belirleyecek şekilde seçilmiştir. Anket formunda kullanılan sorular; ikili tip 

sorular, çoktan seçmeli sorular, çizelge soruları ve açık uçlu sorular olarak gruplandırılabilir. Cevaplayıcının 

bazı sorulara doğru cevap verip vermediğini belirlemek amacı ile kontrol soruları kullanılmıştır. 

 

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma alanında ova köylerine ait tarım arazilerinin kullanım şekillerine bakıldığında; %36.15’i sulu ve 

%14.81’i kuru olmak üzere toplam  %50.96’lık kısmı ekilen tarla arazisidir.  Toplam arazinin  %6.63’lük kısmı 

nadasa bırakılmakta %37.80’lik kısmı ise tarıma uygun olmasına karşın kullanılmamaktadır. Geriye kalan kısmı 

ise seracılık, koru alanı veya daimi çayır arazisi olarak kullanılan arazileri kapsamaktadır.  

Bu konumdaki işletmelerde hayvansal üretim genelde büyükbaş hayvancılık şeklinde kendini göstermektedir. 

İki işletme dışında et ve süt ürünlerinin işlenip ikincil ürünlerin (sucuk, pastırma, kavurma, peynir, yoğurt, 

tereyağı, kaymak vb.) üretildiği yan üretim kollarının iki işletme dışında kentte faaliyet gösteren işletmelere 

bırakıldığı görülmektedir. Bu ürünler işletmelerin sürdürülebilirliğini destekleyen faaliyetleridir.  Taşkıran ve 

Özüdoğru, (2010) finansal açıdan desteğe ihtiyacı olan üreticilerin gelirlerinin artırılarak, hayat kalitelerinin 

yükseltilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Terin ve ark., (2014) da yaptıkları çalışmada tarımsal üretimi 

arttırmaya yönelik uygulanacak altyapı çalışmaları ve teşviklerin dolaylı olarak da olsa tarımsal kredi 

kullanımını arttıracağını belirtmişlerdir.  

Bu işletmelerde tarım makinelerinin kullanımının yaygın olduğu ve modernizasyon için kredi kullanımının 

yaygın olduğu görülmektedir. Tarımsal kredi kullanımı konusunda çekimser kalmakla birlikte, en fazla kredi 

kullanan işletmeler ova yerleşimleri olarak tespit edilmiştir. Ancak, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı 

konusunda hiç kredi kullanılmadığı görülmüştür.  

 

Dağ ve orman köyleri, üç işletme dışında Erzurum’un kuzey ilçelerinde yer almakta olup, mikroklima özelliği 

taşımaktadır. Bu bölgede kentin diğer kısmından farklı olarak yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri daha 

fazladır. Bu konumdaki köylerde tarımsal üretim kolları; küçükbaş hayvan besiciliği, arıcılık, az sayıda seracılık 

ve meyvecilik olarak gözlenmiştir. Kredi kullanımının en az olduğu işletmeler dağ köylerinde yer almaktadır. 

Bir işletme küçükbaş hayvancılık için bir diğeri de arıcılık için kredi kullanmıştır. Bunun nedeni araştırıldığında 

özellikle üretim girdi maliyetinin yüksek olduğu, pazarlama ve işçi (aile içi çalışanlar dahil) sorunlarının etkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer sonuçlar Terin ve ark. (2014) tarafından da bulunmuştur. Kuzey ilçelerinde 

geleneksel yolla üretilen pekmez dışında ikincil üretim (meyve kurusu, meyve suyu vb.) gözlenmemiştir.  
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Sosyal yapı açısından, ova köylerine göre gelişime daha kapalı bir bakışa sahip dağ ve orman köylerinde yer 

alan işletmelerde tarımsal kredi kullanımının dini ve kültürel boyutunun da olduğu tespit edilmiştir. Devlet eliyle 

dağıtılan tarımsal kredilerin faizsiz olanlarına sıcak bakmalarına rağmen çok düşük faizli olanları bile kullanmak 

istemedikleri belirlenmiştir. Bunun en önemli nedeninin “faizin inançlarına aykırılığı” olduğu ortaya çıkmıştır.   

 

Sonuç 

Elde edilen veriler ışığında; tarımsal kredilerin daha çok büyükbaş hayvancılık işletmeleri tarafından 

kullanıldığı, bunu bitkisel üretim ve tarım makinelerinin modernizasyonu amaçları için kullanılan kredilerin 

takip ettiği tespit edilmiştir. Yöredeki tarım işletmelerinin tarımsal krediye bakış açısının sahip olduğu kültürel 

yapı tarafından şekillendirildiği sonucuna varılmıştır. Bu durumu eğitim seviyesinin olumlu etkilediği, ancak 

tamamen ortadan kaldırmadığı saptanmıştır. İşletmelerin içinde bulunduğu coğrafik mekânın geleneksel 

tarımdan modern tarıma geçiş açısından önemli olduğu, dağ ve orman köylerinde “az ile kanaat” anlayışının 

benimsenmiş olduğu ve gelişime daha kapalı oldukları görülmüştür. Bununla birlikte hayvancılığın özendirici 

teşvikleri yöre tarım işletmelerinin bu konuya olumlu yaklaşımlarına neden olmuştur. İncelenen tüm 

işletmelerde, ham ürünlerden daha fazla getirisi olan ikincil ürünlerin yaygınlaştırılmasının küçük çaplı 

işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasında önemli bir lokomotif olabileceği söylenebilir. Bu durum 

kooperatifleşmenin önemini ortaya koyması açısından önemlidir. Sonuç olarak, Erzurum ilinde tarımsal 

potansiyelin daha etkili kullanılması için tarımsal altyapıya yönelik kredilerin yaygınlaştırılmasına bu konuda 

kültürel gelişimin sağlanması için adımlar atılmasına gereksinim vardır, denilebilir.  
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80-) ERİŞKİNLERDE SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ 

EPİDEMİYOLOJİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ 

Sevin Kırdar1, Onur Yazıcı2, Emel Ceylan2, Güneş Özçolpan1, Neriman Aydın1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Giriş: Viral etkenler ile oluşan solunum yolu enfeksiyonları; özellikle çocuk, yaşlı ve bağışık yetmezlikli 
hastalarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Çalışmamızda solunum yolu enfeksiyonu 

belirtileri ile hastaneye başvuran erişkin hastalarda solunum viruslarının sıklığının ve hastaların klinik 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Materyal ve Method: Çalışmaya, Ocak 2014-Eylül 2018 tarihleri arasında, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri 
ile hastanemiz polikliniklerine başvuran ya da hastanede yatan 262 erişkin hasta dahil edildi. Hastaların 

nazofarengeal sürüntü örneklerindeki solunum virüsleri [influenza A ve B, parainfluenza 1, 2, 3 ve 4, (PIV1-4) 
adenovirus, respiratuvar sinsityal virus (RSV), rinovirus, enterovirus (EV), bokavirus, koronavirus HKU, 
koronavirus 229, koronavirus OC43, parekovirus (PV) ve metapnömovirus (MPV)], multipleks real time PZR 
yöntemi ile araştırıldı. Hastaların demografik verileri ve ilişkili risk faktörleri hastaların elektronik 

dosyalarından retrospektif olarak taranarak değerlendirildi.   

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 262 erişkin hastadan alınan 127(%49,4) solunum örneğinde bir veya birden 

fazla solunum virüsü belirlendi. Virus saptanan hastaların 59 (%46.5)’u erkek, 68(%53.5)’i kadın olup yaş 

ortalaması 47.42 (yaş aralığı 18-85 yaş) idi. Solunum virusu araştırılan hastalardan 17’si 65 yaş ve üstü grupta 

yer almaktaydı. Hastaların 23 (% 18.1)’ü poliklinik hastası,104(% 81.9)’ü yatan hastaydı. Solunum virus 
saptanan hastalardan 42(%33)’sinde influenza virusları, 31 (%24.4)’inde rhinovirüs, 12(%9.4)’sinde RSV, 

19(%8.6)’unda coronaviruslar (CoV229,OC43 ve HKU), 13(%10.2)’ünde parainfluenza viruslar (PIV1-4), 
8(%6,2)’inde adenonovirüs, 7(%5.5)’sinde MPV, 4(%3.1)’ünde bocavirüs, 2(%1.6)’sinde parechovirus (PV) ve 

2(%1.6)’sinde EV belirlendi. Çoklu virus enfeksiyonu 15 (%11.8)  hastada bulundu. Virus saptanan hastalardan 
46’sında en az bir komorbidite  vardı.  

Sonuç: Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran hastaların yaklaşık %50’sinde solunum virüsleri 

pozitif bulundu.  En sık belirlenen virusların sırasıyla influenza virüsü, rinovirüs ve koronavirüs olduğu görüldü. 

Bu çalışma ile erişkin yaş gruplarında, özellikle altta yatan hastalığı olanlarda solunum viruslarının erken 

tanınması ve uygun tedavinin planlanmasının önemli olduğu  kanısına varıldı. 

Anahtar kelimeler: Solunum virus, erişkin, enfeksiyon, epidemiyoloji  

 

Epidemiological and Clinical Characteristics of Respiratory Tract Infections in Adults 

Introduction: 

Respiratory infections caused by viral agents; is one of the most important causes of morbidity and mortality, 
especially in children, elderly and immunocompromised patients. Our study aimed to determine the frequency 
of respiratory viruses and the clinical characteristics of patients in adult patients admitted to the hospital with 
the symptoms of respiratory tract infection. 

Material and Method: Between January 2014 and September 2018, 262 adult patients with respiratory tract 
infections and attended to hospital outpatient clinics or hospitalized patients were included in the study. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

717 
 

Respiratory viruses [influenzae A and B, parainfluenza 1, 2, 3 and 4, (PIV1-4) adenovirus, respiratory syncytial 
virus (RSV), rhinovirus, enterovirus (EV), bocavirus, coronavirus HKU, coronavirus 229, coronavirus OC43, 
parechovirus (PV) and metapneumovirus (MPV)] were investigated by multiplex real time PZR method. 
Patients' demographic data and associated risk factors were evaluated retrospectively from the patient's 
electronic files. 

Results: In the study, one or more respiratory viruses were detected in 127 (49.4%) respiratory samples taken 
from 262 adult patients. Fifty nine (46.5%) of the patients were male and 68 (53.5%) were female. The mean 
age of the patients was 47.42 (age range 18-85 years). Seventeen of the patients who were investigated for 
respiratory virus were in the group of 65 years and over. Of the patients, 23 (18.1%) were outpatient and 104 
(81.9%) were hospitalized. Influenza viruses were found in 42(33%) patients, rhinovirus in 31 (24.4%) patients, 
RSV in 12 (9.4%) patients,  coronaviruses (CoV229, OC43 and HKU) in 19 (8.6%), parainfluenza virus (PIV1-
4) in 13(%10.2) patients, adenovirus in 8 (6.2%) patients, MPV in 7 (5.5%), bocavirus  in 4 (3.1%) patients, PV 
in 2 (1.6%) patients and EV in 2 (1.6%) patients were identified. Multiple virus infections were found in 
15(11.8%) patients. There were at least one comorbidity in 46 of the virus detected patients.  

Conclusion: Respiratory viruses were found to be positive in approximately 50% of patients with respiratory 
tract infections. The most frequently identified viruses were influenza viruses, rhinovirus and coronavirus, 
respectively. This study suggests that early identification of respiratory viruses and planning of the planning 
appropriate treatment in adult patients, especially those with underlying diseases, is important. 

Key words: Respiratory virus, adult, infection, epidemiology 

Giriş  

Viral etkenler ile oluşan  solunum yolu enfeksiyonları; özellikle çocuk, yaşlı ve bağışık yetmezlikli hastalarda 

morbidite ve mortalitenin en önemli  nedenlerinden biridir1,2. Solunum yolu enfeksiyonlarında en sık etken 

olarak saptanan viruslar arasında respiratuvar sinsityal virus (RSV), influenza virus A ve B virus (INF A/B), 

parainfluenza virus (PIV), rinovirus (RV), koronavirus (KoV), adenovirus (AdV), metapnömovirus (MPV)  ve 

bokavirus (BV) bulunur3.  

 Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan viral etkenlerin doğru ve hızlı tanısı hastanın tedavisi ve 

prognozu için önemlidir. Solunum virusları ile ilgili epidemiyolojik veriler farklı coğrafik bölgeler arasında 

mevsimselere göre, tanıda kullanlan yöntemlere ve örnek tipine göre değişiklikler gösterebilir. Hücre kültüründe 

geç ve güç üredikleri için MPV, KoV ve RV gibi solunum viruslarının mikrobiyolojik olarak  tanılarında 

moleküler yöntemler tercih edilmektedir. Son yıllarda, solunum viruslarının aynı anda saptandığı multipleks 

polimeraz zincir reaksiyonu (mPZR) yöntemleri yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır4.  

 Solunum yolu enfeksiyonlarında etken olan viral etkenler ile yapılan önceki çalışmaların çoğunda, 

çocuk hastalar ile ilgili bilgiler çoğunlukta (ağırlikta) olmasına karşın erişkin hastalara ilişkin daha az sayıda 

veriler bulunmaktadır. Çalışmamızda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvuran erişkin 

hastalarda retrospektif olarak solunum viruslarının sıklığının ve hastaların klinik özelliklerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Materyal ve Method 
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Çalışmaya, 2013-2017 tarihleri arasında, Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesinde 

polikliniğe başvuran ya da hastanede yatan ve solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren erişkin hastalar 

dahil edildi. 262 hastadan nazofarengeal sürüntü örnekleri toplandı. Sürüntü örnekleri içerisinde viral transport 

besiyeri bulunan (Virocult, Medical Wire and Equipment, UK) tüpler içerisinde laboratuvara ulaştırıldı  

Nazofarengeal örneklerindeki solunum virüsleri [influenza A ve B, parainfluenza1, 2, 3 ve 4, (PIV1-4) 

adenovirus, respiratory syncytial virus (RSV), rhinovirus, enterovirus (EV), bocavirus, coronavirus HKU, 

coronavirus 229, coronavirus OC43  ve metapneumovirus (MPV)] ticari bir kit ile multipleks PZR yöntemi ile 

araştırıldı. Örneklerden nükleik asit izolasyonu EZ1  virus  mini- kit V2.0  (Qiagen,  Germany)  ile 

üreticifirmanın önerileri doğrultusunda yapıldı. Solunum virusları RotorGene Q (Qiagen®, Germany) cihazında 

“FTD Respiratory pathogens 21 (Qiagen, Lüksemburg)”  kiti ile belirlendi. Amplifikasyon koşulları; 50°C’de 

15 dk, 95°C’de10 dk 40 döngü olacak şekilde gerçekleştirildi.  Demografik ve risk faktörlerine ilişkin veriler 

hastaların elektronik dosyalarından elde edilerek retrospektif olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizde normal 

dağılım gösteren kantitatif değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama ± standart sapma şeklinde belirtildi. 

Kalitatif değişkenler bakımından gruplar arası farklılığın incelenmesinde kesin olasılıklı ki-kare testi uygulandı 

ve tanımlayıcı istatistikler frekans olarak verildi. p< 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular:  

Çalışmada toplam 262 erişkin hastadan alınan solunum örneğinden 127 hastada (%49,4) bir veya birden 

fazla solunum virüsü belirlendi. Virus saptanan hastaların 59 (%46.5)’u erkek, 68(%53.5)’i kadın olup yaş 

ortalaması 47.42 (yaş aralığı 18-85 yaş) idi. Solunum virusu araştırılan hastalardan 17’si 65 yaş ve üstü grupta 

yer almaktaydı. Çalışmada dahil edilen üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE), pnömoni, bronşit, astım ve 

KOAH atakları gibi klinik tanı alan hastaların 23 (% 18.1)’ü poliklinik hastası,104(% 81.9)’ü yatan hastaydı. 

Öksürük 38 ( %44.2), ateş 34 (%39.5), nefes darlığı 26 (%30.2), halsizlik 20 (%23.3), balgam 15 (%17.4)boğaz 

ağrısı 13 (%15.1), vücut ağrısı 10 (11.6), bulantı kusma 7 (%8.1), ve burun tıkanıklığı 4 (%4.7) hastalarda 

görülen semptomlar arasındaydı. 

Virus saptanan 127 hastada solunum virus görülme sıklığı; %24,4 (31) oranında rhinovirüs, %21.2 (27) 

oranında infuenza A, %11.8 (15) oranında influenza B, % 9.4 (12) oranında RSV, %8.6 (11) oranında 

Coronavirus 229, %7.9 (10) oranında Coronavirus OC43, %6,2 (8) oranında adenonovirüs, %5.5 (7) oranında 

MPV, 14 %3.1 (4) hastada bocavirüs,  % 3.9 (5) oranında PIV2, % 3.1 (4) oranında PIV3 , % 2.4 (3) oranında 

PIV4, %1.6 (2) oranında Parechovirus (PV), %1.6 (2) oranında  EV, %0.8 (1) oranında PIV1 ve  %0.8 (1) 

oranında Coronavirus HKU olarak belirlendi. Tek solunum virusu saptanan hastaların %90’ı ≥65 yaş, %87.9’u 

65 yaş öncesi hastalardı(Tablo 1).  
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Tablo 1. Hastalarda saptanan solunum viruslarının dağılımı  

Viruslar Poliklinik 

n                          % 

Yatan 

n                          % 

Toplam 

n                  % 

Rinovirus  5                           3,9 26                         20,4 31                   24,4 

İnfluenza A 
İnfluenza B 

 6                           4,7 
 3                           2,4 

21                         16,5 
12                           9,4 

 27                  21,2 
15                  11,8 

Respiratuvar sinsityal virus  2                           1,6 10                           7,8 12                    9,4 

Koronavirüs 229 
Koronavirüs OC43 
Koronavirüs HKU 

1                            0.8 
3                            2.4                                           
0                              0 

10                           7,8 
 7                            3.1 
 1                            0.8 
 

11                    8,6 
10                    5.5 
1                      0.8 

Adenovirus 2                            1.6  6                           4,7 8                      6.2 

HMPV 1                            0,8 6                            4,7 7                     5,5 

Parainfluenza 1 
Parainfluenza 2 
Parainfluenza 3 
Parainfluenza 4 

0                              0 
1                            0,8 
0                              0 
1                            0.8 

1                            0,8 
4                            3,1 
4                            3.1 
2                            1.6 

1                     0.8  
5                     3,9 
4                     3.1 
3                     2.4                

Bokavirus 0                              0 4                            3,1 4                     3.1                   

Parekovirus 0                              0 2                            1,6 2                    1,6 

Enterovirus 0                              0 2                            1,6 2                    1,6 

 

Çoklu virus enfeksiyonları 15 (%11.8) hastada bulundu Çoklu virus enfeksiyonları daha çok ikili  

(%93.3), daha az oranda üçlü (%6.7) enfeksiyonlar olarak belirlendi. Çoklu virus enfeksiyonları, ≥65 yaş 

hastalarda %10, 65 yaş altı grupta %12.1 oranlarında bulundu. Çoklu virus enfeksiyonlarında ikili virus 

enfeksiyonlarında en fazla rhinovirus ve influenza A birlikteliği saptanırken, üçlü enfeksiyonda influenza B, 

rhinovirus ve coronavirus 229 birlikteliği görüldü. Poliklinik ve yatan hastalar arasında saptanan tek ve çoklu 

virus açısından anlamlı bir fark bulunmadı(p:0.893). 

Virus saptanan hastaların 46 (%36.2)’sına en az bir komorbidite (eşlik eden hastalık) vardı. Eşlik eden 

hastalıklar arasında hastaların 24 (%52.1)’ünde hematolojik malinite, 7(%15,2) hastada astım, 5 (10.8) hastada 

KOAH, 2 (%4.3) hastada romatolojik hastalık, 3 (%6.5)  hastada kardiyovasküler hastalık ve 1 (%2.1) hastada 

Tip 2 diabet bulunmaktaydı. Solunum yolu enfeksiyonlu hastalarda belirlenen eşlik eden hastalıklar Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

720 
 

        Tablo 2. Eşlik eden hastalıklar 

 

 

 

 

 

 

Solunum virusu 

saptanan hastalar 

arasında en yaygın 

olarak rhinovirus, 

influenza virusleri, koronavirus ve metapnömovirus bulundu. İnfluenza virusleri (%33.3) en sık belirlenen virus 

idi. İkinci sıklıkta rinovirus iken üçüncü sıklıkta koro noviruslar saptandı.  

Virus bulunan hastalar 18-64 ve ≥65 yaş olmak üzere gruplandığında iki grup arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmadı (p:0.785). Tek virus saptanan hastaların %13.3’ü ≥65 yaş grubunda, %16.1’i  18-64 yaş 

grubunda görüldü.  

Çalışmaya dahil edilen hastaların cinsiyetleri ile saptanan virus oranları değerlendirildiğinde cinsiyetler 

arasında fark bulunmadı (p:0.102). Kadın cinsindeki hastalardan %83.8’inde tek virus, %16.2’sinde birden fazla 

virus, erkek hastalarda ise %93.2 tek virus, %6.8’inde çoklu virus bulunmuştur. 

Tartışma  

Solunum yolu enfeksiyonlarında en sık neden virüsler olmasına karşın ayırıcı tanıdaki zorluklar nedeniyle 

hastalara  antibiyotik  tedavisi uygulanılmaktadır. Ateşin olmaması ya da subfebril seyretmesi, C reaktif protein 

(CRP) gibi enfeksiyon belirteçlerinde hafif bir yükselme olması ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının 

eşlik etmesi viral etkeni düşündürmekle beraber klinik olarak ayırım yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. 

Bu durum, gereksiz antibiyotik tedavi uygulanması ile tedavi maliyetini ve antibiyotik direncinin artmasına 

neden olmaktadır5 Viral enfeksiyonlarda  mikrobiyolojik tanıda hücre kültür yöntemi altın standart yöntemdir. 

Transportla ilgili sorunlar virüslerin canlılığını kaybetmesine neden olarak  viral kültür yönteminin duyarlılığını 

azaltabilmektedir. Ayrıca viral kültür sonuçlarının  elde edilmesinin uzun süre alması hem duyarlılığı daha 

yüksek hem de kısa sürede sonuç verebilecek yöntemlere gereksinimi ortaya çıkarmıştır6. Solunum viruslarının 

hızlı ve doğru tanımlanması, uygun antiviral tedaviyi başlatmak, gereksiz antibiyotik ve viral yayılımı önlemek 

ve hasta masraflarını azaltmak için çok önemlidir7. PZR yöntemi virüslerin nükleik asitlerinin gösterilebildiği 

                 Eşlik Eden Hastalık Hasta 

         n          % 

  Hematolojik malignite 

   Astım 

   Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

   Kardiyovasküler hastalık 

   Romatolojik hastalık 

   Tip 2 Diabet  

   Toplam 

24  (%52.1) 

7  (%15,2) 

          5  (10.8) 

          3  (%6.5) 

          2  (%4.3) 

          1  (%2.1) 

46  (%36.2) 
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duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek moleküler bir yöntemdir. Nazofaringeal sürüntü örneğinde bakılan multipleks 

PZR yöntemi pek çok virüsün aynı anda saptanmasını sağlamaktadır6,8.  

Solunum yolu enfeksiyonlu hastalarda solunum viruslarının sıklığının belirlenmesinin amaçlandığı bu 

çalışmada, solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile hastanemiz polikliniklerine başvuran ve yatarak tedavi gören 

262 erişkin hastadan alınan nazofaringeal sürüntü örneklerinden 127 (%49,4)’sinde multipleks real-time PZR 

ile bir veya birden fazla solunum virüsü belirlenmiştir. Solunum viruslarının epidemiyolojisi ile ilgili önceki 

çalışmalarda çocuk hastalar ile ilgili bilgiler daha fazla olmasına karşın erişkin hastalara ilişkin daha az sayıda 

veriler bulunmaktadır.  Önceki çalışmalarda, erişkin hastalardaki solunum yolu enfeksiyonlarında solunum 

virüslerinin pozitiflik oranları % 24.1- % 38 arasında değişiklik göstermektedir 4, 9-14. Çalışmamızda belirlenen 

pozitiflik oranı önceki çalışmalardan daha yüksek bulunmuştur. 

Bazı çalışmalarda erkek cinsinde solunum yolu enfeksiyonu pozitifliği bildirilmiştir4-12. Çalışmamızda 

da erkek cinsindeki hastalarda solunum virus saptanma oranı kadın cinsine göre daha fazla bulunmasına karşın 

diğer çalışmalarda olduğu gibi cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark(p:0.102).  bulunmamıştır 

10,12,16. 

Solunum virusu saptanan hastalar arasında en yaygın olarak influenza virusler, rinovirus ve koronavirus 

belirlenmiştir. Sonuçlarımız Keşke ve ark.’nın çalışmalarında en sık olarak belirlemiş oldukları viruslar ile 

benzer bulunmuştur14. Çalışmada en sık belirlenen virus önceki çalışmalara benzer şekilde İnfluenza virusleri 

(%33.3) olmuştur4,11,12,14,16. İkinci sıklıkta rinovirus iken üçüncü sıklıkta koronoviruslar saptanmıştır.  

Çoklu virus enfeksiyonlarının hastalık şiddeti, morbidite, enfeksiyonun maliyeti, hastanede kalış süresi 

ve hatta mortalite gibi ARTI'lerin klinik sonuçlarını etkileyebileceği öne sürülmüştür. Farklı coğrafik 

bölgelerden farklı yaş gruplarını içeren çalışmalarda çoklu virus enfeksiyon oranları %5-62 arasında 

değişmektedir17. Çalışmamızda çoklu virus enfeksiyon oranı %11.8 olarak belirlenmiştir. Çoklu virus 

enfeksiyonları daha çok ikili  (%93.3), daha az oranda üçlü (%6.7) enfeksiyonlar olarak görülmüştür. Çoklu 

virus enfeksiyonları, ≥65 yaş hastalarda %10, 65 yaş altı grupta %12.1 oranlarında bulunmuş, ikili virus 

enfeksiyonlarında en fazla rhinovirus ve influenza A birlikteliği saptanırken, üçlü enfeksiyonda influenza B, 

rhinovirus ve coronavirus 229 birlikteliği görüldü. Poliklinik ve yatan hastalar arasında saptanan tek ve çoklu 

virus açısından anlamlı bir fark bulunmadı(p:0.893). 

Virus saptanan hastaların 46 (%36.2)’sına en az bir komorbidite (eşlik eden hastalık) vardı. Eşlik eden 

hastalıklar arasında hastaların 24 (%52.1)’ünde hematolojik malinite, 7(%15,2) hastada astım, 5 (10.8) hastada 

KOAH, 2 (%4.3) hastada romatolojik hastalık, 3 (%6.5)  hastada kardiyovasküler hastalık ve 1 (%2.1) hastada 

Tip 2 diabet bulunmaktaydı. 

Sonuç 

Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran hastaların yaklaşık %50’sinde solunum virüsleri 

pozitif bulunmuştur.  En sık belirlenen virusların sırasıyla influenza virüsü, rinovirüs ve koronavirüs olduğu 

görülmüştür. Bu çalışma ile erişkin yaş gruplarında, özellikle altta yatan hastalığı olanlarda solunum viruslarının 
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hızlı ve doğru tanımlanmasının, uygun tedavinin planlanmasında, gereksiz antibiyotik ve viral yayılımı 

önlemede ve hasta masraflarını azaltmada önemli olduğu kanısına varılmıştır.  
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Özet 

Bu çalışmada, Konya ilindeki çeşitli hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarından elde edilen 

Klebsiella Pneumoniae (K. pneumoniae) suşlarının izole edildikleri yerlere göre (idrar, kan, yara, balgam, 

katater, diğer) dağılımları ve cinsiyetlerdeki oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Hastane laboratuvarlarından, Ocak- Ağustos 2017 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden (idrar, 
kan, yara vb.)  izole edilen 192 K. pneumoniae suşları çalışma materyalini oluşturmuştur. Örneklerin 

identifikasyonu Vitek 2 (bioMerieux, Fransa) identifikasyon kartları ile yapılmıştır. Hasta bilgileri ve izole 

edildiği lokaliteler (İdrar, kan, yara, balgam, katater, diğer ) tablo halinde sunulmuştur. 

192 K. pneumoniae suşuna en fazla idrar ve sonra kan numunelerinde rastlanmıştır. 

Bu süre zarfında, K. pneumoniae suşları Konya’daki hastaneler içinden en çok Meram Eğitim Araştırma 

Hastanesinde ve en çok da idrar numunesinden izole edilmiştir. Daha sonra sırasıyla kan ve yara kültür 

örneklerinden izole edilmiştir. Bakterilerin izole edildiği ikinci sıradaki hastane Beyhekim Hastanesi olup K. 
pneumoniae en yaygın idrar numunesinde rastlanmıştır. Daha sonra sırasıyla kan ve yara kültürlerinde izole 

edilmiştir. Son olarak Medicana Hastanesinde yine K. pneumoniae suşları en çok idrar numunesinden izole 

edilmiştir. Daha sonra ise kan ve yara kültürlerinde rastlanmıştır. 

Tüm hastanelerden alınan numunelerin izole edildiği bölgelere ve cinsiyet dağılımlarına göre hastaların 

sayısına bakıldığında en çok kadın hastaların idrar örneklerinden izole edildiği tespit edilmiştir. İkinci sırada 

erkek hastaların kan numunelerinden izole edildiği belirlenmiştir. Son olarak kadın hastaların yara ve katater 

kültürlerinde görülmüştür. 192 K. pneumoniae suşu tüm hastanelerdeki örneklere göre dağılımına bakıldığında 

en fazla idrar örneği ve sonra sırasıyla kan ve yara örneklerinde rastlanmıştır.  

Bu sonuçlar bize K. pneumoniae bakterisinin en çok idrarda rastlanması idrar yolu iltihabı hastalıklarına 

neden olduğunu düşündürmüştür. Daha sonrasında kan yoluyla tüm vücuda yayılabileceğini ve pek çok 

hastalığın etkeni olabileceğine işaret etmektedir. Yara kültürlerinde de hızlı çoğalabildiğini söyleyebiliriz. 

 

Anahtar Kelimeler: K.pneumoniae, İzolat, Dağılım,  Hastane, Konya 

Abstract 

DISTRIBUTION OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE STRAINES ISOLATED FROM PATIENTS IN 
SOME PUBLIC AND PRIVATE HOSPITALS IN KONYA 
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In this work, it is aimed to evaluate gender proportions and distributions according to where they are 
isolated (urine, blood, wound, sputum, catheter, other) of the Klebsiella Pneumoniae strains which they were 
taken from microbiology laboratories of the several hospitals in Konya.  

192 K. pneumoniae strains isolated from clinic samples (urine, blood, wound etc.) from hospital 
laboratories and have produced as a study material between January-August 2017. Identification of specimens 
was made with the identification cards, Vitek 2 (bioMerieux, France). Patient information and localities (urine, 
blood, wound, sputum, catheter, other) are in given in table. 

 Among 192 samples, K. pneumoniae strains were found mostly in K. pneumoniae strains at most in 
urine and then in blood samples. 
   

 In a time, K. pneumoniae strains were isolated from the most frequent Educational Research 
Hospital among Konya hospitals, mostly from the urine samples. It was then isolated from the forehead blood 
and wound culture samples. The K. pneumoniae was isolated secondly from the Beyhekim Hospital, mostly 
from the urine samples. It was then isolated from the forehead blood and wound culture samples. Finally, the 
K. pneumoniae was isolated from the Medicana Hospital, mostly from the urine samples. It was then isolated 
from the forehead blood and wound culture samples. 
 
              When the number of patients according to the isolated regions and gender distributions was examined, 
it was determined that the samples isolated from the urine specimens was mostly of the female patients. 
Secondly, it was determined to be isolated from blood samples of the male patients, respectively. Finally, it was 
seen in wound and catheter cultures of female patients. When it is look at the distribution of the 192 K. 
pneumoniae strain samples, in all hospitals, they  were mostly found in urine and then in blood and wound 
samples, respectively.  

These results suggest that K. pneumoniae bacteria are most commonly found in the urinary tract and 
are a sign of urinary tract disease. It can spread through the body via blood and it can cause many diseases. In 
wound cultures, we can say that they can reproduce very quickly. 

Keywords: K. pneumoniae, Isolate, Distribution, Hospital, Konya 

 

Giriş: 

Enterobacteriaceae familyasından olan Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) bakterisi, başta lober 

pnömoni olmak üzere ikincil sıklıkta idrar yollarındaki infeksiyonlara neden olmakla birlikte pek çok 

infeksiyona  yol açmaktadır. (Güdücüoğlu vd., 2005, s.156) 

K. pneumoniae ciddi enfeksiyonlara sebep olabilen, az rastlanan bir patojendir. (Kahraman vd., 2016, 

s.12) 

K. pneumoniae günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde enfeksiyon hastalıklarına ve  ciddi sağlık 

problemlerine sebep olmaktadır. Bu sorunlar arasında yara yeri enfeksiyonları önemli bir yere sahiptir. Yara yeri 

enfeksiyonları, önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Bu tür enfeksiyonların geç iyileşmesi, hastada 

anksiyeteye, hastanın yatış süresinin uzamasına ve bununla birlikte mali yükün artmasına sebebiyet vermektedir. 

(Hacıseyitoğlu, Çağ, Başgönül, &, Özer, ss) 
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Bu çalışmada, Konya ilindeki çeşitli hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarından elde edilen K. 

pneumoniae suşlarının izole edildikleri yerlere göre (idrar, kan, yara, balgam, katater, diğer) dağılımları ve 

cinsiyetlerdeki oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

Materyal ve Metod: 

Konya ilinde bazı hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarından, Ocak- Ağustos 2017 tarihleri arasında çeşitli 

klinik örneklerden (idrar, kan, yara vb.)  izole edilen 192 Klebsiella pneumonia suşları çalışma materyalini 

oluşturmuştur. Örneklerin identifikasyonu Vitek 2 (bioMerieux, Fransa) identifikasyon kartları ile yapılmıştır. 

Hasta bilgileri ve izole edildiği lokaliteler (İdrar, kan, yara, balgam, katater, diğer ) tablo halinde sunulmuştur.  

 

Bulgular 

Numunelerin hastanelerdeki cinsiyet ve izole edildikleri yerlere göre dağılımları 

Toplanan 192 K. pneumoniae suşunun 118 tanesi Meram Eğitim Araştırma hastanesi, 39 tanesi 

Beyhekim Devlet Hastanesi ve 35 tane ise Medicana hastanesinden temin edilmiştir. Toplam 192 numunenin 

hastanelere göre dağılımı Şekil 1-2-3’de gösterilmiştir. Hastanelerden alınan K. pneumoniae suşlarının 100’ü 

kadın hastalara, 92’si erkek hastalara ait olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 1 Meram Eğitim Arastirma Hastanesinde Kadin ve Erkeklerden Alınan  Numunelerden K. 

pneumoniae Suşlarının İzole Edildigi Yerlere Göre Dağılımları 
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Meram Eğitim Araştırma Hastanesinde kadın ve erkeklerden alınan numunelerden K. pneumoniae 

suşlarının izole edildiği yerlere göre dağılımları Şekil 1’de gösterilmiştir. Buna göre toplam 106 idrar 

kültüründen izole edilen K. pneumoniae suşunun, 77’si Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden elde edilmiştir. 

İzole edilen K. pneumoniae suşunun 49’u kadın, 28’si erkek hastalardan alınmıştır. 36 kan kültüründen izole 

edilen K. pneumoniae suşunun 18’si Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden elde edilmiştir. İzole edilen K. 

pneumoniae suşunun 10’u kadın, 8’i erkek hastalardan alınmıştır. 20 Yara Kültürü’nden(Sür.K.) izole edilen K. 

pneumoniae suşunun, 10’u Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden elde edilmiştir. İzole edilen örneklerin 6’sı 

kadın, 4’ü erkek hastalardan alınmıştır. 14 Katater Kültürü’nden(Trakeal Katater Kültürü) izole edilen K. 

pneumoniae suşunun 5’i Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden alınmıştır. İzole edilen örneklerin 3’ü kadın, 

2’si erkek hastalardan alınmıştır. 11 Balgam Kültürü’nden izole edilen K. pneumoniae suşunun 5’i Meram 

Eğitim Araştırma Hastanesinden alınmıştır. Suşların izole edildiği örneklerin 2’si kadın, 3’ü erkek hastalardan 

alınmıştır. 5 Diğer Kültür’lerden(Periton Mayi Kültürü-Trakeal Aspiat Kültürü) izole edilen bakteri suşunun 3’ü 

Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden alınmıştır. Bu suşların izole edildiği örneklerin 3’ü de erkek hastalara 

aittir. 

Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden alınan idrar numunelerinden izole edilen K. pneumoniae 

suşlarının, kadın hastalardan alınma oranı erkek hastalardan alınma oranından daha yüksektir(Şekil 1). Meram 

Eğitim Araştırma Hastanesinde en çok K. pneumoniae suşları idrar numunesinden izole edilmiştir(Şekil 4). Daha 

sonra sırasıyla kan ve yara kültür örneklerinden izole edilmiştir.  

 

Şekil 2 Beyhekim Hastanesinde Kadin ve Erkeklerden Alınan  Numunelerden K. pneumoniae Suşlarının 

İzole Edildiği Yerlere Göre Dağılımları 

Beyhekim Devlet Hastanesinde, kadın ve erkeklerden alınan numunelerden K. pneumoniae suşlarının 

izole edildiği yerlere göre dağılımları Şekil 2’de gösterilmiştir. Buna göre toplam 106 idrar kültüründen izole 

edilen K. pneumoniae suşunun, 17’si Beyhekim Devlet Hastanesinden elde edilmiştir. İzole edilen K. 
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pneumoniae suşunun 6’sı kadın, 11’i erkek hastalardan alınmıştır. 36 kan kültüründen izole edilen izole edilen 

K. pneumoniae suşunun,10’u Beyhekim Devlet Hastanesinden elde edilmiştir. İzole edilen K. pneumoniae 

suşunun, 4’ü kadın, 6’sı erkek hastalardan alınmıştır. 20 Yara Kültürü’den(Sür.K.) izole edilen K. pneumoniae 

suşunun, 5’i Beyhekim Devlet Hastanesinden elde edilmiştir. İzole edilen örneklerin 3’ü kadın, 2’si erkek 

hastalardan alınmıştır. 14 Katater Kültürü’nden(Trakeal Katater Kültürü) izole edilen K. pneumoniae suşunun 

3’ü Beyhekim Devlet Hastanesinde alınmıştır. İzole edilen örneklerin 1’i kadın, 2’si erkek hastalardan alınmıştır. 

11 Balgam Kültürü’nden izole edilen K. pneumoniae suşunun 3 tanesi Beyhekim Devlet Hastanesinden 

alınmıştır. Suşların izole edildiği örneklerin 2’si kadın, 1’i erkek hastalardan alınmıştır. 5 Diğer Kültür’lerden 

(Periton Mayi Kültürü-Trakeal Aspiat Kültürü)  izole edilen bakteri suşunun 1’i Beyhekim Devlet 

Hastanesinden alınmıştır. Bu suşların izole edildiği  örnek, erkek hastaya aittir. 

Beyhekim Devlet Hastanesinden alınan idrar numunelerinden izole edilen K. pneumoniae suşlarının, 

kadın hastalardan alınma oranı erkek hastalardan alınma oranından daha yüksektir(Şekil 2). Beyhekim Devlet 

Hastanesinde en çok K. pneumoniae suşları idrar numunesinden izole edilmiştir(Şekil 4). Daha sonra sırasıyla 

kan ve yara kültür örneklerinden izole edilmiştir.  

 

Şekil 3 Medicana Hastanesinde Kadin ve Erkeklerden Alinan  Numunelerden K. pneumoniae Suşlarının 

İzole Edildigi Yerlere Göre Dağılımları 

Medicana Hastanesinde kadın ve erkeklerden alınan numunelerden K. pneumoniae suşlarının izole 

edildiği yerlere göre dağılımları Şekil 3’de gösterilmiştir. Buna göre toplam 106 idrar kültüründen izole edilen 

K. pneumoniae suşunun, 12’si Medicana Hastanesinden elde edilmiştir. İzole edilen K. pneumoniae suşunun 4’ü 

kadın, 8’i erkek hastalardan alınmıştır. 36 kan kültüründen izole edilen K. pneumoniae suşunun 8’i Medicana 

Hastanesinden elde edilmiştir. İzole edilen K. pneumoniae suşunun 3’ü kadın, 5’i erkek hastalardan alınmıştır. 

20 Yara Kültürü’nden(Sür.K.) izole edilen K. pneumoniae suşunun 5’i Medicana Hastanesinden elde edilmiştir. 

İzole edilen örneklerin 3’ü kadın, 2’si erkek hastalardan alınmıştır. 14 Katater Kültürü’nden(Trakeal Katater 
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Kültürü) izole edilen K. pneumoniae suşunun 6’sı Medicana Hastanesinden alınmıştır. İzole edilen örneklerin 

2’si kadın, 4’ü erkek hastalardan alınmıştır. 11 Balgam Kültürü’nden izole edilen K. pneumoniae suşunun 3’ü 

Medicana Hastanesinden alınmıştır. Suşların izole edildiği örneklerin 1’i kadın, 2’si erkek hastalardan alınmıştır. 

5 Diğer Kültür’lerden (Periton Mayi Kültürü-Trakeal Aspiat Kültürü)  izole edilen bakteri suşunun 1’i Medicana 

Hastanesinden alınmıştır. Bu suşların izole edildiği örnek kadın hastaya aittir. 

Medicana Hastanesinden alınan idrar numunelerinden izole edilen K. pneumoniae suşlarının, kadın 

hastalardan alınma oranı erkek hastalardan alınma oranından daha yüksektir(Şekil 3). Medicana Hastanesinde 

en çok K. pneumoniae suşları idrar numunesinden izole edilmiştir(Şekil 4). Daha sonra sırasıyla kan ve yara 

kültür örneklerinden izole edilmiştir.  

Bu sonuçlar ise bize K. pneumoniae bakterisinin en çok idrar yollarında rastlandığını göstermiştir. Daha 

sonrasında kan yoluyla tüm vücuda yayılabileceğini ve pek çok hastalığın sebebi olabileceğini işaret etmektedir. 

Yara kültürlerinde çok çabuk yayılıp çoğalabileceğini göstermektedir. 

 

Numunelerin izole edildiği yer ve hastanelere göre dağılımları 

 

Şekil 4 Hastanelerin Numunelerin İzole Edildiği Yerlere Göre Dağılımları 

Hastanelerden alınan K. pneumoniae suşlarının hastanelere ve  izole edildiği yerlere göre dağılımları 

Şekil 4’de gösterilmiştir. Buna göre toplam 106 idrar kültürü numunesinin 77 tanesi Meram Eğitim Araştırma 

0

50

100

150

200

250

MERAM EĞİTİM ARAŞ.H. BEYHEKİM H. MEDİCANA TOPLAM



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

730 
 

Hastanesinden, 17 tanesi Beyhekim Devlet Hastanesinden, 12 tanesi Medicana Hastanesinden alınmıştır. Bu 

örneklerin 59’u kadın, 47’si erkek hastalarındır. 36 kan kültürü numunesinin, 18 tanesi Meram Eğitim Araştırma 

Hastanesinden, 10 tanesi Beyhekim Devlet Hastanesinden, 8 tanesi Medicana Hastanesinden alınmıştır. Bu 

örneklerin 17’si kadın, 19’u erkek hastalarındır. 20 Yara Kültürü numunesinin (Sür.K.) 10 tanesi Meram Eğitim 

Araştırma Hastanesinden, 5 tanesi Beyhekim Devlet Hastanesinden 5 tanesi Medicana Hastanesinden alınmıştır. 

Bu örneklerin 12’si kadın, 8’i erkek hastalarındır. 14 Katater Kültürü(Trakeal Katater Kültürü) numunesinin 5 

tanesi Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden, 3 tanesi Beyhekim Devlet Hastanesinde, 6 tanesi Medicana 

Hastanesinden alınmıştır. Bu örneklerin 6’sı kadın, 8’ü erkek hastalarındır. 11 Balgam Kültürü numunesinin 5 

tanesi Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden, 3 tanesi Beyhekim Devlet Hastanesinden 3 tanesi Medicana 

Hastanesinden alınmıştır. Bu örneklerin 5’i kadın, 6’sı erkek hastalarındır.5 Diğer kültür numunesinin (Periton 

Mayi Kültürü-Trakeal Aspiat Kültürü)   3 tanesi Meram Eğitim Araştırma Hastanesinden, 1 tanesi Beyhekim 

Devlet Hastanesinden 1 tanesi Medicana Hastanesinden alınmıştır. Bu örneklerin 1’i kadın, 4’ü erkek 

hastalarındır. 

Şekil 4’de görüldüğü üzere Meram Eğitim Hastanesindeki örnek tipi sayısı diğer hastanelerden -

Medicana Hastanesindeki katater kültürleri hariç- fazla sayıdadır. Kadın oranı ise İdrar, Kan ve Katater 

kültürlerinde  K. pneumoniae suşları Meram Eğitim Hastanesinde daha yüksektir. Tüm hastanelerde  idrar ve 

kan örnekleri oransal olarak çoktan aza doğru Meram Eğitim Hastanesi, Beyhekim Devlet Hastanesi ve 

Medicana Hastanesi olarak sıralandığı görülmektedir.  

Bu sonuçlara göre K. pneumoniae bakterisinin idrar, yara, katater  kültürlerinde, kadın  hastalarda daha 

sık rastlandığı görülmüştür. 

Numunelerin izole edildiği bölgelere göre dağılımları 
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Şekil 5. Örneklerin İzole Edildiği Bölgelere Göre Dağılımları. 

Hastanelerden alınan K. pneumoniae suşlarının  izole edildiği yerlere göre dağılımları Şekil 5’te 

gösterilmiştir. Buna göre toplam 106(% 55.20)’sı  idrar kültürü numunesinin 59’u kadın, 47’si erkek 

hastalarındır. 36(% 18.75)’sı  kan kültürü numunesinin 17’si kadın, 19’u erkek hastalarındır. 20 (% 10.41)’si  

Yara Kültürü(Sür.K.) numunesinin 12’si kadın, 8’i erkek hastalarındır. 14 (% 7.29)’ü Katater Kültürü(Trakeal 

Katater Kültürü) numunesinin 6’sı kadın, 8’ü erkek hastalarındır. 11(% 5.72)’i  Balgam Kültürü numunesinin 

5’i kadın, 6’sı erkek hastalarındır.5 Diğer kültür numunesinin (Periton Mayi Kültürü-Trakeal Aspiat Kültürü) 

1’i kadın, 4’ü erkek hastalarındır. 192 K. pneumoniae suşuna en fazla idrar ve sonra kan numunelerinde 

rastlanmıştır. 

Şekil 5’teki tabloya göre K. pneumoniae bakterisinin Kan, Katater, Balgam ve Diğer kültürlerde erkek 

hastalarda oranı daha yüksektir. 

Tüm hastanelerdeki K. pneumoniae bakterisinin numune sayısına bakıldığında en çok idrar 

numunesinden izole edilmiştir. Daha sonra sırasıyla kan ve yara kültürlerinden izole edilmiştir(Şekil 5). 

Numunelerin izole edildiği bölgelere göre kadın ve erkek sayılarının dağılımları  

ÖRNEKLERİN İZOLE EDİLDİĞİ BÖLGELERE GÖRE 

DAĞILIMLARI.

1. İdrar Kültürü

2. Kan Kültürü

3. Yara Kültürü(Sür.K.)

4. Katater Kültürü(Trakeal Katater
Kültürü)

5.Balgam Kültürü

6.Diğer
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Şekil 6 Örneklerin İzole Edildiği Bölgelere Göre Kadın Ve Erkek Sayılarının Dağılımları (Şekil 6-a, Şekil 

6-b, Şekil 6-c.)  

Hastalardan alınan numune kültürlerine göre kadın ve erkek sayılarının dağılımları Şekil 6’da 

gösterilmiştir: 

Tüm hastanelerden alınan numunelerdeki K. pneumoniae bakterisinin izole edildiği bölgelere ve 

cinsiyet dağılımlarına göre hastaların sayısına bakıldığında en çok idrar numunelerinden ve kadın hastalardan 

izole edildiği tespit edilmiştir. Daha sonra sırasıyla kan numunelerinden ve erkek hastalardan izole edildiği 

belirlenmiştir. Sırasıyla yara kültüründe kadın hastalarda ve katater kültürlerinde erkek hastalarda görülmüştür 

(Şekil 5-6). 

 

Şekil 6-a Örneklerden Sayıca En Çok Olan İdrar Örneğine Göre Kadın ve Erkek Sayılarının Dağılımları 
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Şekil 6-b Kan Örneklerine Göre Kadın ve Erkek Sayılarının Dağılımları 

 

Şekil 6-c Yara Örneklerine Göre Kadın ve Erkek Sayılarının Dağılımları 

İdrar numunelerinde K. pneumoniae suşuna  59 kadın hastada, 47 erkek hastada rastlanmıştır. Kadın 

hastalardaki idrar numunelerinde K. pneumoniae suşuna daha sık rastlanmıştır.  

Kan numunelerinde, K. pneumoniae suşuna 17 kadın hastada, 19 erkek hastada rastlanmıştır. Erkek 

hastalardaki kan numunelerinde K. pneumoniae suşuna daha sık rastlanmıştır.  

Yara numunelerinde, K. pneumoniae suşuna 12 kadın hastada, 8 erkek hastada rastlanmıştır. Kadın 

hastalardaki yara numunelerinde K. pneumoniae suşuna daha sık rastlanmıştır.  

Tartışma, Sonuç 

Çalışma sonuçlarımıza göre; K. pneumoniae suşlarnın örneklere göre dağılımında; 106’sı (% 55.20) 

idrar kültürlerinden, 36’sı (% 18.75) kan kültürlerinden, 20’si (% 10.41) yara kültürlerinden 14’ü (% 7.29) 

katater kültürlerinden, 11’i (% 5.72) balgam kültürlerinden, 5’i diğer kültürlerinden (Periton Mayi Kültürü-

Trakeal Aspiat Kültürü) (% 2.60) izole edilmiştir. 

Karaoğlan ve arkadaşlarının 2008 yılında bazı Enterobacteriaceae türleri üzerinde yaptıkları 

çalışmalarda; hastanede yatmakta olan veya polikliniklere başvuran hastalara ait, kan, balgam, bronkoalveoler 

lavaj sıvısı (BAL), yara sürüntüsü, derin trakeal aspirat, idrar örneklerinden izole edilen E. coli, K. pneumoniae 

ve Proteus suşları ile prospektif olarak yapmışlardır.  İzole edilen 39 K. pneumoniae bakterisinin örnek 

gruplarına dağılımı ise idrar: 13, BAL: 15, balgam: 4, trekeal aspirat: 4, yara sürüntüsü: 2, kan kültürü: 1 olarak 
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ortaya koymuşlardır. Bu çalışmaya benzer şekilde en yüksek orandaki örnekler sırasıyla BAL ve idrar 

numuneleridir(İlkay Karaoğlan, Zer, & Üner, 2008, ss. 

Diğer bazı çalışmalarda klinik kaynaklı izole edilen 2011’de Yılmaz ve arkadaşlarının Klebsiella 

pneumoniae ve Klebsiella oxytoca bakterileri hakkında yaptıkları araştırmada ve  2014 tarihinde Hacıseyitoğlu 

ve arkadaşlarının araştırmalarında, bu çalışma ile uyumlu olarak en çok idrar kültürlerinden izole edildiği rapor 

edilmiştir.  Fakat bu çalışmada idrardan sonra kan örneklerinde bu bakteri suşlarına birinci çok rastlanmıştır. Bu 

bilim adamları ise yara kültürlerinden izole edildiğini belirtmişlerdir. (Ebru Yılmaz& Uraz, 2011, s. 41 ), 

(Hacıseyitoğlu, Çağ, Başgönül, &, Özer, ss). 

Bu çalışma sonuçları ile uyumlu olarak Barış ve arkadaşlarının (2017) yaptıkları çalışmalarında, idrar 

ve kan kültürlerinden izole edilen  K. pneumoniae sırasıyla ilk ve ikinci sırada yer almıştır. Takibinde bu 

çalışmadan farklı olarak solunum yolu örnek izolat oranları gelmektedir. (Barış, Bulut, Öncül, & Bayraktar, 

2017, ss. 

91 numunede üreyen, K.pneumoniae suşunun klinik örneklere göre dağılımını amaçladıkları benzer 

başka bir çalışmada ise idrar ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada balgam örneklerinden izole etmişlerdir. Yine 

benzer olarak üçüncü sırada yara örneklerinden izole edilmiştir (Albayrak & Kaya, 2009, s.16). 

Yapılan birçok çalışmada, çalışmamızı destekler şekilde, K. pneumoniae suşlarının en fazla idrar 

kültüründen izole elde edildiği görülmüştür. Sırasıyla kan ve yara örnekleri takip etmektedir. Yücel ve ark. 

2010’da; Kuzucu ve ark. 2011; Köse ve ark. 2012; Kahraman ve ark. 2016’da yaptığı çalışmalar verilebilir. 

(Kahraman vd., 2016, s.12) 

  Enfeksiyonun en sık görüldüğü yer idrar yollarıdır. Örneklere göre dağılımda en sık bulunan 106 idrar 

numunesinin 59 tanesi (% 55.60)’u kadın hastalardan, 47 tanesi (% 44.53)’si ise erkek hastalardan alınmıştır. 36 

kan numunesinin 17 tanesi (% 47.22)’si kadın hastalardan, 19 tanesi (% 52.77)’u ise erkek hastalardan alınmıştır. 

Elde ettiğimiz verilere göre K. pneumoniae suşundan en fazla kadın hastalara ait kültürlerden izole 

edildiği görülmüştür. Bu da Klebsiella pneumoniae suşlarının üriner sistem enfeksiyonlarında etkili olduğunu 

düşündürmüştür. 

Sonuç olarak tüm servislere pnömoni, üriner sistem enfeksiyonu, yumuşak doku enfeksiyonu, menenjit, 

ateş vb. birçok enfeksiyon sebebiyle hastalar gelmektedir. Bu sebeple  hastalarda tanıyı güçlendirmek ve gerekli 

antibiyotik tedavisine karar vermek için servislerden alınan örneklerin tetkik ve kültürler ile etkenin belirlenmesi 

çok önemlidir. Öncelikle de sepsis, nötropenik ateş, menenjit, vb. antibakteriyel tedavinin kısa sürede 

başlanması gereken hastalarda kan, BOS, idrar gibi örneklerin laboratuvarlarda kültürü ve antibiyogramı 

tedavilerde önem arz etmektedir. (Yücel, Kuzucu, Yetkin, & Tunç, 2010, ss. 
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82-)  KONYA İLİNDEKİ BAZI HASTANELERDEN İZOLE EDİLEN 

K.PNEUMONIAE’LERİN TAKİP EDİLDİKLERİ SERVİS VEYA 

POLİKLİNİKLERE GÖRE DAĞILIMLARI    

THE DISTRIBUTIONS OF K.PNEUMONIAE, ISOLATED FROM SOME 
HOSPITALS IN KONYA, ACCORDING TO FOLLOW UP POLICLINICS AND 
SERVICES 

İHSAN OBALI1, AHMET UYSAL2, EMİNE ARSLAN1, 
 
1Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KONYA, TÜRKİYE, 2Selçuk Üniversitesi, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü, KONYA, TÜRKİYE, 
 

Anahtar kelimeler: 

K.PNEUMONIAE, SERVİS, POLİKLİNİK, DAĞILIM, KONYA 

K.PNEUMONIAE, SERVICE, POLYCLINIC, DISTRIBUTION, KONYA 

 

AMAÇ/Aim:  

Bu çalışmada, Konya ilindeki bazı hastanelerde Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) suşlarının izole 

edildikleri poliklinik ve  servislere göre dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal Metod: 

Çalışma materyali olan Klebsiella pneumoniae suşları, Konya ilinde, Kamu hastaneleri ve bazı özel hastanelerin 

mikrobiyoloji laboratuvarlarından, Ocak- Ağustos 2017 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden (idrar, kan, 

yara vb.) izole edilmiştir. Vitek II (bioMerieux, Fransa )identifikasyon kartları ile tanımlanan 192 K. pneumoniae 
suşunun doğrulaması laboratuvarda yapılmıştır. Bütün suşların hangi servis ve poliklinikten alındığı hakkındaki 

klinik bilgileri tablo halinde sunularak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR / Results: 
Tüm hastanelerden toplanan 192 K. pneumoniae örneğinin 58’i 12 farklı polikliniğe 134’ü ise 16 farklı 

servise aittir.  
 
Hastanelerden elde edilen 134 K. pneumoniae suşu, 16 farklı servise ve bunların alt ünitelerindeki servislere 

aittir.  
İzole edilen K. pneumoniae suşlarının kadın erkek dağılımına bakıldığında ise, 12farklı poliklinikten 

elde edilen 58  suşun 26’sının kadın hastalara 32’sinin erkek hastalara ait olduğu görülmüştür. 
 

 
SONUÇ / Conclusion: 

Konya’daki çalışılan hastanelerin, poliklinik dağılımına bakıldığında en fazla K. pneumoniae suşunun, 
Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nden, Medicana  Hastanesi’nin Üroloji 

Polikliniği’nden, Beyhekim Devlet Hastanesinin  Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği servislerinden elde 
edilen örneklerden izole edildiği görülmüştür.  
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Hastanelerdeki K. pneumoniae suşlarının, servis dağılımına bakıldığında en fazla örnek Medicana 
Hastanesi’nin genel yoğun bakım servisinden, Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Çocuk (Pediatri) servisinden, 
Beyhekim Devlet Hastanesinin Dahiliye Servisinden elde edilen örneklerden izole edildiği görülmüştür.  

   

Tüm hastanelerden alınan numunelerden izole edilen, K. pneumoniae suşlarının servislere göre 

sayılarına bakıldığında, en çok yoğun bakım servislerinde ve servislerindeki cinsiyet dağılımına bakıldığında 

ise, kadın hastalardan izole edildiği belirlenmiştir. 
 

AMAÇ/Aim:  

In this study, it was aimed to determine the distributions of Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) strains, 
isolated from follow up policlinics and services of some hospitals in Konya.  

 

Materyal Metod: 

The Klebsiella pneumoniae strains as the study material were isolated in microbiology laboratories of some 
public and private hospitals in Konya between January and August 2017 from various clinical samples (urine, 
blood, wound etc.).  A total of 192 K. pneumoniae strains identified with Vitek II (bioMerieux, France) 
identification cards were confirmed in the laboratories. All the strains were evaluated based on the information 
presented at a table displaying clinic, service and policlinic information that the samples were taken.  

 

BULGULAR / Results: 
58 of the total 192 K. pneumoniae strain samples collected from the hospitals belong to policlinics and 

the other 134 samples belong to services.   
               134 K. pneumoniae strains were taken from hospitals belong to 16 different services and sub-units of 
these services. 

The samples were taken from 12 different outpatient clinics. When the male –female distribution of the 
isolated K. pneumoniae strains were considered, it was seen that 26 of the 58 strains taken from 12 different 
policlinics belong to female patients and 32 belong to male patients.  
 
 

SONUÇ / Conclusion: 

When the policlinic contributions of the studied hospitals in Konya were evaluated, it was seen that 
most of the K. pneumoniae strains samples were isolated from the samples of Pediatric Services of Meram 
Education and Research Hospital, Urology clinic at Medicana Hospital, and Gynecology and Obstetrics 
policlinic at Beyhekim Public Hospital.  

   

When the service contributions of K. pneumoniae strains in the studied hospitals in Konya were 
evaluated, it was seen that most of the samples were isolated from the samples of the General Intensive Care 
Unit at Medicana Hospital, Pediatric Services of Meram Education and Research Hospital, and Internal Diseases 
service at Beyhekim Public hospital.      

 
When the numbers of K. pneumoniae strains isolated from the samples taken from all the hospitals were 

examined, it was determined that it was isolated from female patients when the gender distribution in most 
intensive care services and services was examined. 
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83-)  ÜLKEMİZDE PARENTERAL BESLEMEDE HEMŞİRELİK 

UYGULAMALARI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Nurdan GEZER1, Ezgi TEMEL1, 
 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 
 
 Amaç: Ülkemizde parenteral beslenmeye yönelik yapılan hemşirelik araştırmalarının niteliksel ve 

niceliksel incelenmesini yapmak ve yapılacak yeni çalışmalarda literatüre katkı sağlamaktır.  

 Yöntem: Adnan Menderes Üniversitesinin abone elektronik veri tabanları, ULAKBİM (Ulusal 

Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi), Google Akademik online tarandı. Tarama sonucunda 1998-2018 yılları 

arasında yayınlanan parenteral beslenmeyle ilişkili biri yüksek lisans tez çalışması olmak üzere toplamda beş 

çalışmaya ulaşıldı. Ulaşılan çalışmalar Amerikan Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği (ASPEN), Avrupa 

Enteral ve Parenteral Beslenme Derneği’ nin (ESPEN) ve literatürde yer alan kanıt temelli uygulamalar göz 

önüne alınarak değerlendirildi 

Bulgular: Belirlenen anahtar kelimeler girilerek ulaşılan biri yüksek lisans tezi olmak üzere toplamda 

beş adet çalışmaya rastlanmıştır. Çalışmaların tümünün tanımlayıcı tipte olduğu belirlenmiştir. Deneysel/yarı 

deneysel ve kalitatif çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmalarda hemşirelerin çoğunun parenteral beslenmenin bir 

komplikasyonu olarak karşımıza çıkan flebitin belirti ve bulgularını tanıdığını, flebiti takip etmesi gerektiğini 

bildiği, kateter çıkış yerinde enfeksiyon belirtisi veya bulgusu olması durumunda kültür alma gerekliliğini, 

parenteral beslenmede infüzyonun sonlandırılma şeklini, parenteral besleme yapılan hastalarda takip edilmesi 

gereken parametreleri bildikleri görülmüştür. Buna karşılık hemşirelerin, parenteral beslemenin yapıldığı hattan 

ilaç uygulaması yaptıklarını ve bu hatların endikasyon dışı kullanımlarının olduğunu, beslenme taraması yapma 

konusunda bilgi sahibi olmadıkları, parenteral beslenmenin periferik ya da santral yolla verilmesinde hangi 

kritere göre karar verildiği konusunda bilgi eksiği olduğu görülmektedir. Taranan çalışmalarda rehberlerce 

yayınlanan parenteral beslenme solüsyonlarının karıştırılması ve PB solüsyonlarına ek olarak omega üç yağ 

asitlerinden Eikozapentaenoik Asit (EPA), Dokozahekzaenoik Asit (DHA) ve zeytinyağı kullanımının etkilerine 

ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. 

 Sonuç: Hemşirelerin, parenteral beslenme konusunda güncel kanıta dayalı bilgilerinin belirlenmesi, 

bilgi eksikliklerinin planlanacak eğitimlerle giderilmesi ve kanıta dayalı uygulama bilgisini kliniğe entegre 

etmesi, uygulamaların yazılı prosedürler şeklinde gösterilmesi, uygulamalara yönelik literatür bilgilerinin 

güncellenmesi, hemşirelere uyum programları düzenlenerek uygulamalı gösterilmesi önerilebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Parenteral beslenme, hemşirelik, literatür inceleme. 

Nurses Practices About Parenteral Nutrition In Our Country: A Literature Review 

Abstract 
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Aim: To make qualitative and quantitative analysis of nursing researches aimed at parenteral nutrition 

in our country and to contribute to the literature in new studies. 

Methods: Adnan Menderes University subscribed electronic databases, ULAKBIM (National 

Academic Network and Information Center), Google Academic online. As a result of the screening, a total of 

five studies were reached, including one graduate thesis work related to parenteral nutrition published between 

1998-2018. 

Results: A total of five studies were found, one of which was achieved by entering the key words and 

the other being a graduate thesis. It has been determined that all of the studies are of descriptive type. 

Experimental / semi-experimental and qualitative studies were not found. In the studies, the most nurses were 

informed about the necessity of follow-up phlebitis as a complication of parenteral nutrition, necessity of 

phlebitis follow-up, necessity of culture in case of infection or finding of infection at the catheter exit site and 

parenteral nutrition infusion termination. On the other hand, it appears that nurses are not informed about the 

use of parenteral nutritional supplements and that these lines are not for indication that they do not know how 

to make a nutritional scan, and about which criterion is used when parenteral nutrition is given by peripheral or 

central route. There were no findings on the effects of the use of Eikozapentaenoic Acid (EPA), 

Docosahexaenoic Acid (DHA) and olive oil from three omega fatty acids in addition to parenteral nutrition 

solutions and mixing of parenteral nutritional solutions published in guideline studies. 

Conclusion: It may be suggested that the nurses should be informed about the current information 

based on the current knowledge about parenteral nutrition, eliminating the lack of information with planned 

trainings and integrating knowledge of blood based practice into the clinic, showing the applications as written 

procedures, updating the literature information for the applications. 

Key words: Parenteral nutrition, nursing, literature review.  

Giriş 

Beslenme, fizyolojik bir ihtiyaç aynı zamanda temel bir insan hakkıdır. Bireylerin beslenme 

örüntülerindeki içerik ya da miktar açısından yetersizlikler oluştuğunda vücuda gerekli olan enerji ve besin 

öğeleri sağlanamaz; bu duruma “beslenme yetersizliği” denir. Beslenme yetersizliği bağışıklık fonksiyonlarında 

bozulmaya neden olur, fiziksel aktivite yeteneğini olumsuz etkiler, tromboemboli ve basınç ülseri gibi 

komplikasyonları artırır, iyileşmeyi geciktirir, hastaneye tekrarlı yatışlara sebep olur, ekonomik kaynak 

kullanımını artırır, mortalite oranını artırır (Kartal ve ark, 2004; Schetz ve ark, 2013).   

Oral yolla beslenemeyen hastalarda beslenme yetersizliğini karşılamak için enteral beslenme (EB)  ya 

da parenteral beslenmeye (PB) başvurulur. PB, enteral beslenmenin kontrendike olduğu durumlarda ya da EB’ 

nin tolere edilemediği durumlarda başvurulan bir beslenme desteği yöntemidir (Korhan, 2017; Üstündağ, 2001). 

Verilecek beslenme solüsyonunun ozmolaritesi, pH’sı, infüzyon hızı, kateter yapısı ve çapı, planlanan beslenme 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

740 
 

süresi göz önüne alınarak planlanır ve PB, hastaya periferik bir ven ya da santral bir ven aracılığıyla verilebilir 

(Korhan, 2017).  

ASPEN (2007) PB’nin aseptik koşullarda uygulanması, maliyeti yüksek bir tedavi yöntemi olması, 

tedavi süresince komplikasyon görülme riskinin yüksek olması gibi sebeplerden ötürü eğitim görmüş uzman bir 

ekip tarafından uygulanması ve yönetilmesi gerektiği bildirilmektedir (Utku, 2011; Koçhan ve Akın, 2015). 

PB’nin yönetiminde hemşire, hastanın tedaviye yanıtını değerlendirir, hastada görülebilecek komplikasyonları 

izler, hastanın kilosunu, aldığı çıkardığı sıvıyı, laboratuar sonuçlarını takip eder; enfeksiyon gelişimini önlemek 

için kateter pansumanını, kullanılan setlerin ve bağlantıların değişimini sağlar (ASPEN, 2007; Baker ve 

Thompson, 2012; Damratowski ve Goetz, 2016).   

Klinik beslenme hakkında güncel bilimsel bilgiler Amerikan Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği 

(ASPEN) ve Avrupa Enteral ve Parenteral Beslenme Derneği (ESPEN) düzenli aralıklarla beslenme desteğine 

yönelik uygulama standartlarını tanımlayan rehberler yayınlamaktadır. Ülkemizde ve birçok ülkede daha çok 

kabul gören ASPEN ve ESPEN’in yayınladığı rehberlerin ışığında, beslenme desteği verilen hastalarda kanıta 

dayalı hemşirelik uygulamalarının araştırılmasını ve klinikte kullanımını sağlayarak hastaların beslenme 

durumunu iyileştirilmesinde ve komplikasyonların önlenmesinde etkin rol alırlar. Kanıta dayalı hemşirelik 

uygulamaları; bakım verilen kişi yada kişilerin gereksinimleri ve tercihleri göz önünde bulundurularak; 

hemşirelik bakımına bilgiye ve teoriye dayanarak karar verilmesi durumudur (Ingersoll, 2000). Hemşirelik 

çalışmalarının kanıt düzeyleri I, II, III, IV ve V olarak sınıflandırılmakta; öneri dereceleri ise A, B, C ve D 

şeklindedir. En iyi kanıt düzeyi “I” ve en iyi öneri derecesi “A” ile gösterilmektedir. 

PB tedavisi teorik ve pratik bilgi birikimi gerektiren, ciddi komplikasyon riskleri bulunduran bir 

yöntemdir. PB de hemşirelerin bilgi ve uygulamalarını değerlendiren birçok çalışma yapılmıştır (Koçhan ve ark, 

2015; Suluhan ve ark, 2014). Literatüre dayalı olarak hazırlanan bu makalede, ülkemizde PB’ de hemşirelerin 

bilgi ve uygulamalarına yönelik yapılan araştırmalar güncel rehberler ve kanıta dayalı uygulamalar 

doğrultusunda incelenmiştir. 

Gelişme 

Literatür incelemesi formatında yapılan bu çalışmada “parenteral beslenme”, “hemşirelik” ve “kanıta 

dayalı uygulama” anahtar kelimeleri Türkiye Bilim Terimleri ve MESH kullanılarak belirlenmiştir. Literatür 

taraması Temmuz-Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veri tabanları 1998-2018 tarih aralığında 

taranmıştır. Temmuz-Ağustos 2018 arasındaki tarama sürecinde online tam metnine ulaşılabilen çalışmalar 

incelemeye alınmıştır. Belirlenen anahtar kelimeler girilerek ulaşılan 1’si yüksek lisans tezi olmak üzere 

toplamda 5 adet çalışmaya rastlanmıştır. Çalışmaların içeriği, hemşirelerin kanıta dayalı hemşirelik 

uygulamalarına yönelik bilgi ve uygulama durumları yönünden değerlendirilmiştir.  

Çalışmaların tümünün tanımlayıcı tipte olduğu belirlenmiştir. Deneysel/yarı deneysel ve kalitatif 

çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmaların özelliklerine Tablo 1.de yer verilmiştir.  
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Tablo 1. Parenteral beslenmeyle ilgili yapılan hemşirelik çalışmalarının özellikleri (n=5) 

Araştırnanı

n yazarları 
Araştırmanı

n yılı 
Araştırmanı

n türü  
Araştırmanı

n konusu 
Araştırmanın 

tipi 
Örneklem grubu 

Kalender, 
Tosun ve 
Kılıç 

2015 Tanımlayıcı  

 

Bilgi Araştırma n=166 

Koçhan ve 

Akın 
2018 Tanımlayıcı- 

kesitsel 
Bilgi Araştırma n=80 

Ovayolu, 
Güner 

Coşkun ve 

Karadağ  

2006 Tanımlayıcı  Uygulama Araştırma n=42  

Çelebi 2010 Tanımlayıcı 

(Tez) 

Bilgi Tez çalışması n=49 

Suluhan, 
Yıldız ve 

Kılıç  

2014 Tanımlayıcı Bilgi  Araştırma n=33 

 

 

Hemşirelerin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına yönelik bilgi durumları 

ESPEN’ e göre (Singer ve ark, 2009) oral alıma üç gün içinde başlaması beklenmeyen tüm hastalarda 

enteral beslenme tolere edilemiyor veya kontrendike ise 24-48 saat içinde parenteral beslenmeye başlanmalıdır 

(Kanıt Düzeyi: C). Koçhan ve Akın (2006) çalışmasında hemşireler parenteral beslenmenin endikasyonlarına 

%52,8’i (n=142) doğru yanıt vermiştir. Çelebi (2010) çalışmasında da hemşirelerin yarısından fazlasının bilinç 

kaybı, gastrointestinal bozukluklar, yanıklarda parenteral beslenmenin yapılması gerektiğini ifade ederken 

%90’dan fazlası anoreksi, majör cerrahi sonrası, pulmoner hastalıklar, pankreatit gibi durumlarda parenteral 

beslenme yapılması gerektiğini bilmediğini ortaya koymaktadır.  

PB solüsyonu verilirken infüzyon pompası kullanılmalı, komplikasyon gelişiminin önlenmesi amacıyla 

hastaya vermeden 2-4 saat önce buzdolabından çıkarılarak oda ısısına gelmesi sağlanmalıdır (ASPEN, 2007). 

Kalender ve ark (2015) çalışmasında hemşirelerin %59,6’ sı solüsyonların buzdolabında saklanması ve yarım 

saat önce çıkarılması gerektiğini ve hemşirelerin %97’si tedavinin infüzyon pompası kullanılması gerektiğini 

bildiklerini ifade etmiştir. Literatürde yer alan çalışmalara göre hemşirelerin solüsyonları saklama ve hazırlaması 

konusunda bilgi eksikliği olduğu görülmektedir. Buna karşın PB tedavisinde infüzyon pompası kullanılması 

konusunda bilgilerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.  

ASPEN 2007 yılında yayınladığı rehberde, PB alan hastalarda beslenme taramalarının hemşireler 

tarafından yapılması gerektiğini bildirmiştir. Kalender ve ark’ın (2015) çalışmasında hemşirelerin yalnızca 

%21,1’i hastaların beslenme taramasında bilinmesi gerekenlere doğru yanıt verdiği bildirilmektedir. 

Hemşirelerin klinik ortamda güncel rehberleri güncel olarak takip edememesi ya da zamanlarının olmayışı 

durumun sebebi olarak gösterilebilir.  
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ESPEN’e göre (Singer ve ark, 2009; Pittiruti ve ark, 2009) periferik yolla verilen karışımlar hastada 

hedeflenen beslenme düzeyi için yeterli değilse PB santral bir hattan uygulanmalıdır (Kanıt Düzeyi: C). Koçhan 

ve Akın’ın (2018) çalışmasında hemşirelerin %70,4’ü parenteral beslenme uygulanacak hastada solüsyonun 

osmolaritesinin uygun olması durumunda öncelikli olarak periferik yolların kullanılması gerektiğini bildirmiştir. 

ESPEN’e göre (Singer ve ark, 2009; Pittiruti ve ark, 2009) periferik venöz hatlar beslenme ihtiyacının bir kısmını 

karşılamak ve negatif enerji dengesini hafifletmek amacıyla düşük osmolariteli PB karışım (≤850 mOsmol/L) 

veriliyorsa düşünülmelidir (Kanıt Düzeyi: C). Kalender ve ark (2015) çalışmasında hemşirelerin %23,5’i PB 

solüsyonunun santral kateterden verilmesi için ozmolaritesinin 800 mOsm/L’den fazla olması gerektiğini 

bildirmiştir. Koçhan ve Akın (2018) çalışmasında ise hemşirelerin %16,2’si parenteral beslenme 

uygulamalarındaki solüsyon 900 mOsm/l den yüksek ise periferik yolların kullanılmaması gerektiğini 

bildirmiştir. Çalışma sonuçlarına bakıldığında hemşirelerin yarısından fazlasının PB veriliş yolunun seçimini 

verilmesi planlanan PB solüsyonlarının osmolaritesine göre yapılması gerektiğini bilmediği görülmektedir. 

ASPEN’e göre (Mueller ve ark, 2011) parenteral beslenme solüsyonlarının hazırlanması ve saklanması, 

kateter girişlerinin enfeksiyon varlığı yönünden izlenmesi, sıvı elektrolit dengesi ve kan glukoz düzeyinin takip 

edilmesi, katetere girişimlerin aseptik teknikle yapılması, beslenme desteğinin kanıta dayalı hemşirelik 

uygulamalarıyla verilmesi hemşireliğin temel ilkeleridir (Mueller ve ark, 2011; Şentürk, 2011; ASPEN, 2007). 

Klinik durumu stabil olan ve PB tedavisi alan hastanın kilo takibi her vardiyada laboratuar değerleri ise haftada 

bir yapılmalıdır (Şentürk, 2011; Ukleja ve ark, 2010; ASPEN, 2007). Kalender ve ark (2015) eğitim hastanesinde 

çalışan hemşirelerin parenteral beslemeye yönelik bilgi düzeylerini belirledikleri çalışmada (n=160)  %99,4’ü 

hastaya verilecek solüsyonun berrak, partikülsüz ve son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmesi 

gerektiğini bildirmiştir. Suluhan ve ark (2014) çalışmasında %87,8 hemşire stabil hastanın kan glukoz düzeyinin 

günde iki kez değerlendirilmesi gerektiği, yine stabil hastanın %57,5 yaşamsal bulgularının 4 saatte bir bakılması 

gerektiği, %9,09 oranında biyokimyasal takip sıklığı haftada bir ya da iki olması gerektiğini bildirmiştir. 

Kalender ve ark (2015) çalışmasında hemşirelerin %94,6’sı kilo takibinin ve %74,1’i laboratuvar değerlerinin 

takip sıklığı konusunda bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Hemşirelerin kan glukoz düzeyi ve kilo takibinin 

sıklığı konularında bilgileri iyi düzeydedir ancak yaşamsal bulguların ve biyokimyasal parametrelerin takip 

sıklığı konusunda bilgi eksiklikleri olduğu görülmektedir. 

Hemşirelerin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına yönelik uygulama yapma durumları  

PB setleri ve bağlantılarının solüsyonun lipid içermesi durumunda 24 saatte bir, lipid içermemesi 

durumunda 72 saatte bir değiştirilmesi önerilmektedir (ASPEN, 2007). Kalender ve ark (2015) çalışmasında 

hemşirelerin %59’u PB set değişimi sıklıklarına doğru yanıt verdiği görülmektedir. Buna karşılık Çelebi (2010) 

çalışmasında hemşirelerin %71,4’ünün infüzyon set değişimi sıklığı konusunda ve %77,6’sı infüzyon set 

değişiminin 24 saatte bir yapılması gerektiğini bildiği görülmektedir.  Güncel rehberlere göre set değişim 

sıklığının, PB solüsyonlarının içeriğine göre belirlenmesi gerektiği bildirilmektedir ancak hemşirelerin bilgi 

durumlarının solüsyon içeriğine göre yapılmadığı görülmektedir. 
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ESPEN’e göre (Pittiruti ve ark, 2009) kateter ile ilişkili kan enfeksiyonlarının tanılanmasında kültür 

alınmalı, pozitif sonuç veren kültürlerde farklı zamanlarda örnekler alınarak izlem yapılması önerilmektedir 

(Kanıt Düzeyi:A) (Smith ve Nolan, 2013). Ovayolu ve ark (2006) çalışmasında SVK enfeksiyonda giriş yeri ve 

kan kültürü alınma durumunu %75 olarak bildirmiştir. Çalışmaların sonuçlarıyla mevcut kanıtlar paralellik 

göstermektedir.  

PB verilmeye başlarken hiperglisemiyi önlemek amacıyla birinci gün total miktarın 1/3 ‘ü, ikinci gün 

2/3’ ü, üçüncü gün tamamı hastaya verilmelidir; ayrıca infüzyon hızı her arttırıldığında iki saatte bir daha sonra 

altı saatte bir kan şekeri izlemi yapılmalıdır (Horasan, 2012; Üstündağ, 2001; Korhan, 2017). Koçhan ve Akın’ın 

(2018) çalışmasında hemşirelerin %74,6’sı PB’de komplikasyonların gelişmemesi için infüzyon hızı 

arttırıldığında kan glukoz düzeyini izlemesi gerektiğini bildikleri ancak söz konusu çalışmada kan glukoz 

düzeyinin infüzyon hızının arttırılması durumda hangi sıklıkta takip edilmesi gerektiğine yönelik bir bulguya 

rastlanmamıştır.  

Beslemeye ara verilecekse %5-% 10 Dekstroz desteği hipoglisemiyi önlemek için verilmelidir (Korhan, 

2017). Kalender ve ark (2015) hemşirelerin %60,8’i parenteral beslenme solüsyonlarının torbası değiştirilirken 

yenisi takılana kadar %5 dekstroz desteği verilmesi ve %83,7’si PB birden kesilmemesi gerektiği infüzyon hızı 

azaltılarak sonlandırılması gerektiği bildirmiştir. Koçhan ve Akın’ın (2018) çalışmasında total parenteral 

besleme uygulamasının infüzyon hızının azaltılarak sonlandırılması gerektiği, birden kesilmemesi gerektiği 

konusunda hemşirelerin %74,6’sının doğru cevap verdiği bildirilmektedir. Hemşirelerin yarısından fazlasının 

konuyla ilgili bilgi durumlarının literatürle uyumlu olduğu görülmektedir.  

ESPEN’e göre (Singer ve ark, 2009) zeytinyağı bazlı PB kritik hastalarda iyi tolere edilmektedir (Kanıt 

Düzeyi: B). Omega üç yağ asitlerinden Eikozapentaenoik Asit (EPA) ve Dokozahekzaenoik Asit (DHA)’nın 

lipid emülsiyonlarına eklenmesi hücre membranları ve inflamatuar süreçler üzerinde belirgin etkilere sahiptir 

(Kanıt Düzeyi: B). Hemşirelik çalışmalarında bu uygulamalar ile ilgili bilgi düzeyi ve uygulama durumuna 

ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır.  

PB solüsyonu verilen santral kateterden santral venöz basınç ölçülmemelidir. Üç bölmeli hazırlanan 

karışımların hastaya verilmeden önce karıştırılması ve geçimsizlik reaksiyonlarının gözlenmemesi için önce 

dekstroz ve aminoasit karışımı, daha sonra verilmesi istenen mikronütrienler, en son ise lipitlerle karışım 

sağlanmalıdır (Korhan, 2017). Hemşirelik çalışmalarında bu uygulamalar ile ilgili bilgi düzeyi ve uygulama 

durumuna ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. 

İntravenöz ilaç uygulamaları PB solüsyonunun verildiği hat dışında bir lümenden yapılmalı, varsa 

periferik kateter kullanılmalı her iki seçenekte yoksa ilaç verilmeden önce ve sonra yıkama yapılmalıdır 

(Korhan, 2017). Ek olarak PB’nin yapıldığı hattan kan örneğinin alınmaması ve kan veya kan ürünü uygulaması 

yapılmamalıdır (Al-Rafay ve Al-Sharkawy, 2012). Ovayolu ve ark (2006) çalışmasında hemşirelerin SVK’ların 

endikasyon dışında kullanımının %40,5 olduğu ve en çok %58,8 oranında kan alma ve ilaç tedavisi için 

kullanıldığını bildirmiştir. Kalender ve ark (2015) çalışmasında hemşirelerin %88,6’sı kan örneği almama ve 
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kan /kan ürünü verilmemesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olup hemşirelerin %76,5’i TPB ile birlikte 

dopamin, potasyum sülfat, bikarbonatın verilmemesi gerektiğini bildirmiştir. Koçhan ve Akın (2018) 

çalışmasında ise hemşirelerin %76,8’i pareteral beslenmenin yapılacağı hattan ilaç uygulaması yapılabileceğini 

bildirmiştir. Literatürdeki çalışmalara göre hemşirelerin PB solüsyonunun verildiği hattı endikasyon dışı 

kullanılmaması gerektiğini bilmekte buna karşın endikasyon dışı kullanımlarının oldukça yüksek olduğu 

görülmüştür. Ayrıca hemşirelerin ¾’ünden fazlasının PB solüsyonlarıyla birlikte verilmemesi gereken ilaçlar 

konusunda bilgi sahibi olduğu görülmektedir.  

ESPEN’ e göre derin ven trombozu riski nedeniyle alt ekstremitelerdeki venlerin (femoral ven) 

kullanılması önerilmemektedir (Pittiruti ve ark, 2009). Ayrıca tromboflebit riski nedeniyle %15 ve üzerindeki 

Dekstroz solüsyonları ile %8.5 ve üzeri aminoasit solüsyonları santral ven yoluyla verilmeli, periferik venlerden 

uygulanmamalıdır (Alp, 2012; Korhan, 2017). Hemşirelik çalışmalarında bu uygulamalar ile ilgili bilgi düzeyi 

ve uygulama durumuna ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. 

ESPEN’ e göre (Pittiruti ve ark, 2009) PB yapılan hastalarda kateter takılı venin çıkış alanı 

tromboflebitin belirti ve bulgularının (kızarıklık, sıcaklık artışı, sertlik ve hassasiyet) takip edilmelidir (Dolapçı 

ve Öcal, 2012; Koçhan ve Akın, 2018; Korhan, 2017; Üstündağ, 2001). Kalender ve ark (2015) hemşirelerin 

%95,2’si periferal yoldan uygulanan PB tedavisinde flebit gelişme riskinin yüksek olduğunu, Koçhan ve Akın 

(2018) çalışmasında ise hemşirelerin %70,4’ü flebit belirti ve bulgularını doğru olarak bildiği bildirilmektedir.  

Santral venöz girişin intraluminal tıkanıklığı hat bakımı sırasında uygun hemşirelik protokolleri ile 

önlenebilir (Kanıt Düzeyi:C) (Smith ve Nolan, 2013; Korhan2017; ESPEN, 2009). ESPEN’ e göre (Pittiruti ve 

ark, 2009); tünelli ve implante kateter kullanımı (sadece uzun süreli kateter uygulamasında), antimikrobiyal 

kaplı kateterlerin kullanımı (sadece kısa süreli kateter uygulamasında), tek lümenli kateter kullanımı, mümkün 

olduğunda periferik erişimi kullanma, kateter yerleştirilme bölgesinin uygun seçimi, ultrason kılavuzluğunda 

kateterin yerleştirilmesi, girişim sırasında aseptik tekniklere uyma, personelin eğitimi, el yıkama politikasının 

varlığı, cilt antiseptiği olarak %2 klorheksidin kullanımı, kullanılan araç-gerecin temizliği, kateter çıkış yerinin 

uygun kapatılması (şeffaf örtü ya da gazlı bezle), setlerin düzenli değişiminin katetere bağlı enfeksiyon riskini 

azaltan faktörlerdir. Buna karşılık ESPEN’ e göre; merkezi hatların rutin değiştirilmesi, antibiyotik profilaksisi, 

heparin kullanımının enfeksiyon riskini azaltmada etkili olmadığını bildirmektedir (Pittiruti ve ark, 2009). 

Ovayolu ve ark (2006) çalışmasında hemşireler, SVK uygulamasının hekimler tarafından uygulandığını ve tüm 

kateterlerin pansumanının 24 saatte bir değiştirildiği katetere girişim yapmadan önce el yıkama oranını %50 ve 

katetere girişimden sonra el yıkama %75 olarak, tüm kateterde giriş yerinin ise steril gazlı bez ve flasterle 

kapatıldığı bildirilmiştir. Buna karşılık Çelebi (2010) çalışmasında hemşirelerin %26,5’i kateter takılırken steril 

şartlarda girişim yapılması gerektiğini, %57,1’inün kateter giriş yerinin enfeksiyon belirti ve bulguları yönünden 

izlenmesi gerektiğini, %73,5’ inin el temizliğini sağlaması gerektiğini bildiği görülmektedir. Ayrıca Çelebi 

(2010) çalışmasında hemşirelerin %87,8’inin kateter pansumanı değişim sıklığı ile ilgili bilgiye sahip olmadığı 

bildirilmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 
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Literatürde taranan hemşirelik çalışmalarında, hemşirelerin çoğunun parenteral beslenmenin bir 

komplikasyonu olarak karşımıza çıkan flebitin belirti ve bulgularını tanıdığını, flebiti takip etmesi gerektiğini 

bildiği, kateter çıkış yerinde enfeksiyon belirtisi veya bulgusu olması durumunda kültür alma gerekliliğini, 

parenteral beslenmede infüzyonun sonlandırılma şeklini, parenteral besleme yapılan hastalarda takip edilmesi 

gereken parametleri bildikleri görülmüştür. Buna karşılık hemşirelerin, parenteral beslemenin yapıldığı hattan 

ilaç uygulaması yaptıklarını ve bu hatların endikasyon dışı kullanımlarının olduğunu, beslenme taraması yapma 

konusunda bilgi sahibi olmadıkları, PB’nin periferik ya da santral yolla verilmesinde hangi kritere göre karar 

verildiği konusunda bilgi eksiği olduğu görülmektedir. Taranan çalışmalarda rehberlerce yayınlanan parenteral 

beslenme solüsyonlarının karıştırılması ve PB solüsyonlarına ek olarak EPA, DHA, zeytinyağı kullanımının 

etkilerine ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. Hemşirelerin, PB konusunda güncel kanıta dayalı bilgilerinin 

belirlenmesi, bilgi eksikliklerinin planlanacak eğitimlerle giderilmesi, kanıta dayalı uygulama bilgisini kliniğe 

entegre etmesi ve uygulamaların yazılı prosedürler şeklinde gösterilmesi önerilebilir.  

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Çalışmada ilgili literatürlerde tanımlanmış  belirlediğimiz anahtar kelimelerle tarama yapılarak ulaşılan 

yayın sayısının az olması ve taramanın Türkçe tam metnine ulaşılabilen yayınlarla yapılmış olması çalışmanın 

sınırlılıklarını oluşturdu. 
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84-)  MISIR KOÇANININ BİYOYAKIT POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Ece Ümmü DEVECİ       Çağdaş GÖNEN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 51240, Niğde, 

TURKEY 

ÖZET 

Tarımsal ve agro endüstriyel atık olarak tanımlanan ve ekonomik değeri çok düşük olan mısır koçanı mısır 

üretiminden gelen bir tarımsal atıktır. Bu atığın Lignoselülozik ve selülozik yapısı biyoyakıt üretiminde önemli 

bir potansiyele sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye’de 2015 yılında 6,4 milyon 

ton mısır üretimi gerçekleşmiştir. Mısır/Koçan oranı 100:18 olduğu düşünüldüğünde, yıllık koçan miktarı 2015 

verilerine göre yaklaşık olarak 1,152 milyon tondur. Tarlada kalan mısır koçanı daha çok yakılarak 

tüketilmektedir. Bilimsel çalışmalarda ise atıksu arıtımı, adsorpsiyon gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. 

Son yıllarda biyoyakıt üretiminde tarımsal ve agro-endüstriyel atıklardan sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji 

üretebilmek oldukça ilgi görmektedir. Bu çalışmada Plackett–Burman design kullanılarak dört faktörün (zaman, 

sıcaklık, mesh, katı dozu ve kimyasal (H2O2) etkisi gösterilmiştir.  Elde edilen verilere göre mısır koçanından 

üretilen hidrolizatlarda toplam şeker değerinde zaman ve sıcaklık parametreleri hidrolizatta toplam şeker 

derişimi üzerine etkisiz iken, katı ve kimyasal dozunun pozitif etki gösterirken meshin negatif etkili olduğu 

belirlenmiştir. Hidrolizatta indirgen şeker derişimine sıcaklık ve kimyasal dozu etkisiz iken, zaman ve katı dozu 

pozitif etkili iken mesh negatif etkili olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar optimum üretim koşullarının 

belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır Koçanı, Plackett-Burman, Indirgen Şeker, Toplam Şeker, ön işlem, hidrojen 

peroksit. 

Determination of the Factors Affecting Increase of Biofuel Potential of Corn Cob 

Ece Ümmü DEVECİ       Çağdaş GÖNEN 

Niğde Ömer Halisdemir University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, 51240, 

Niğde, TURKEY 

Abstract 

Corn cob that residue from agricultural and agro industrial in field in corn production is agricultural waste. The 

cellulosic structure of this waste has an important potential for the production of biofuels. As Turkey Statistical 

Institute (TUIK) data, 6.4 million tons of corn was product in in 2015 in Turkey. The ratio of corn / cob is 100: 

18, therefore the annual amount of corn cob is about 1,152 million tons as 2015 data. The corn cob in the field 

is consumed more often as burning. In scientific studies, wastewater treatment is used in many studies such as 

adsorption. In recent years, biofuels have been attracted by the sustainable and renewable energy generation 
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from agricultural and agro-industrial wastes. In this study, four factors (time, temperature, mesh, solid dose and 

chemical (H2O2) were shown using Plackett-Burman design. According to the obtained data, the time and 

temperature parameters of the total sugar value in the hydrolysates produced from corn cob were ineffective on 

the total sugar concentration in hydrolysate, whereas the solid and chemical doses had a positive effect and the 

mesh was negative. In the hydrolysate, the temperature and the chemical dose were ineffectively reduced to the 

reducing sugar concentration, while the time and solid dose were positively positive while the mesh was 

determined to be negative. These results will play an important role in determining optimum production 

conditions. 

Key Words: Corn cob, Plackett-Burman, reduced sugar, total sugar, pre-treatment, hydrogen peroxide. 

Giriş 

Türkiye, enerji ihtiyacının her geçen gün artması nedeniyle yaklaşık olarak tüm enerjisinin %80’inini ithal 

etmektedir. Ancak Türkiye kendi enerjisini üretebilme potansiyeline sahiptir. Halihazırda enerji üretimi için 

kullanılmakta olan birçok kurulu tesis (termik santral, gaz çevrim santralleri gibi) olmasına rağmen, bu tesislerin 

özellikle hava kirliliği etkisini arttıran çevresel problemleri tesisleri zor duruma düşürmektedir. Ancak Türkiye, 

güneş rüzgar ve biyokütle gibi pek çok yenilenebilir enerji kaynakları konusunda oldukça zengin kaynaklara 

sahiptir. Son zamanlarda ise atıklar veya lignoselülozik (tarımsal) atıklardan sürdürülebilir ve yenilenebilir 

enerji üretmek oldukça ilgi görmektedir. Türkiye tarımsal üretim açısından önemli bir yere sahip olup, üretim 

sonucunda çıkan atıklardan biyoyakıt üretilmesinde kullanılabilir. Biyoyakıtlar yenilenebilir enerji kaynağı 

olarak uygulanabilirliği yüksek olması nedeniyle birim kütle başına üretim potansiyelinin arttırılması oldukça 

önemlidir. Üretim potansiyelinin arttırılması için atık üzerine fiziksel, fiziko-kimyasal, kimyasal ve biyolojik 

önişlemler uygulanmaktadır. Ön İşlemin temel amacı, hidroliz işlemi için yapısal ve içerik inhibitörleri 

biyokütleden ayırmak, lignoselülozik yapıyı gevşetmek ve böylece enzimatik hidroliz oranını ve selüloz ya da 

hemiselülozdan fermente edilebilir şeker oluşumu miktarını arttırmaktır ((Adıgüzel A.O, 2013; Xie et al., 2014) 

Mısır dünyada hububat ürünleri içerisinde ekim alanı bakımından ikinci, üretim ve verimde ise ilk sırada yer 

almaktadır. Dünya mısır üretiminin %38’si ABD’de, %21’i Çin’de ve % 15’i Güney Amerika’da yapılmaktadır. 

Mısır, Türkiye’deki ekim alanları bakımından buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUİK) verileri incelendiğinde; Türkiye’de 2001, 2002,2003 ve 2004 yıllarında 2 ile 3 milyon 

ton arasında değişen miktarlarda mısır üretimi yapıldığı görülmektedir. 2008 yılında ise üretim miktarı 4,2 

milyon tona çıkmış ve 2013 yılına kadar 4 ile 5 milyon ton arasında gerçekleşmiş, 2013 yılında ise 5,9 milyon 

tona ulaşmıştır. Türkiye mısır üretiminde önemli bir yere sahip olması mısırdan kaynaklı koçan atıkların 

potansiyelini ortaya koymaktadır. Mısır koçanı içeriği nedeniyle yüksek lignoselülozik içeriğe sahiptir. Üretilen 

toplam şeker miktarı lignoselülozik içerikle bağlantılıdır (Brodeur G. et al., 2011). Barışık et.al. (2016) 

tarafından yapılan çalışmada sıcaklık arttıkça asit etkisinin arttığı bildirilmiştir (Barisik, Isci, Kutlu, Elmaci, & 

Akay, 2016). Barışık ve ark.'nın(2016)  raporuna göre; ön-muamelesi, Box-Behnken yöntemi ile saman 

örneklerine uygulanmıştır. Maleik asit için optimum işlem koşulları, 210°C, % 1,08 asit konsantrasyonu ve 19,8 

dakika; Süksinik asit 210°C,% 5 asit konsantrasyonu ve 30 dakika; oksalik asit 210° C, % 3,6 asit 
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konsantrasyonu ve 16,3 dakika için. Optimum koşullarda elde edilen etanol konsantrasyonları, sırasıyla maleik, 

süksinik ve oksalik asit ön-muameleleri için 12,9, 10,3 ve 12,9 g / L idi. Bu sonuçlar, lignoselülozik yapının 

organik asitler ayrışmasının etkin olduğunu göstermektedir. Öte yandan, maleik ve oksalik asitler, süksinik aside 

kıyasla daha etkili olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada önişlem olarak H2O2 kullanılmıştır. Hidrojen 

peroksit uygulaması selüloz ve kağıt endüstrisinde lignin açısından zengin posaların ağartılmasında yaygın 

olarak kullanılır. H2O2 alkali olarak veya enzimlerle birlikte kullanıldığında yüksek verim elde edilmektedir. 

Williams (2014) tarafından yapılan doktora tezinde; bagas karşı akım difüzyon ekstraksiyon/alkali H2O2 ile 

önişlemden geçirilmiştir (Williams, 2014). Daha sonrasında enzimlerle hidrolize edilmiş ve hidrolizat 

ekstraksiyon suyu ile birleştirilmiş ve mayalanmıştır. Yaklaşık% 100 çözünebilir şeker ekstraksiyonu sağlanmış 

ve ön-muamele edilmiş küspe üzerinde% 70'lik bir glikoz verimi elde edilmiştir. Bu birleşik tekniğin 

potansiyeline sahip olduğunu gösteren% 85 etanol verimine karşılık gelen 21 g/L'lik bir etanol konsantrasyonu 

elde edildi. Ogunbayo (2016)’nın mısır koçanı ve talaş üzerine sülfirik asit ön işlem yayınında izlenen 

parametreler arasında asit konsantrasyonu ve katı derişimi izlenmiştir. Elde edilen sonuçları göstermek için 

zamana bağlı indirgen şeker takip edilmiştir (Ogunbayo, Olanipekun, & Babatunde, 2016). 

Materyal ve Metot 

Mısır koçanları, Niğde yöresinde yetişen mısırların fabrikasyon uygulamaları sonucunda oluşan atıklardan temin 

edilmiştir. Temin edilen bu atıklar 50ºC’de 48 saat kurutularak parçalama işleminden sonra, mısır koçan tozu, 

0,2 gözlü bir elek ile elendi ve + 4 ºC'de saklandı. Tüm deneyler 250 ml’lik roch şişelerinde yürütülmüştür. Tüm 

deneyler 250 rpm sıcaklık kontrollü çalkalamalı etüvde yürütülmüştür. Tüm örnekler analizler için filtrelenmiş 

ve 10 000 rpmde 10 dakika santrifüjlenmiştir. Elde edilen süpernatantlarda toplam şeker ve indirgen şeker 

yapılmıştır. Ön işlem deneyleri için Plackett-Burman istatistiksel yöntemi kullanılmıştır. Plackett burman 

deneysel tasarımı için istatistiksel bir model oluşturmak için Design Expert 7.0.0 deneme sürüm yazılımı 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan faktörlerin farklı seviyeleriyle yapılan deneyler sonucunda elde edilen 

yanıtlar toplam şeker (DuBois M., Gilles K.A., Hamilton J.K., Rebers P.A., & Smith F., 1956) ve indirgen şeker 

konsantrasyonu (Miller GL, 1959) olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanılan deneysel tasarım, faktörlerin 

seviyeleri Tablo 1’da verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma için istatistiksel deneysel tasarım kurulumu 

Deney No Zaman Sıcaklık Mesh Katı dozu H2O2 dozu 

1 30 100 1 2 0,1 

2 30 50 1 0,5 1 

3 180 50 1 2 0,1 

4 30 50 0,2 2 0,1 

5 180 100 1 0,5 0,1 

6 30 100 0,2 2 1 

7 105 75 0,6 1,25 0,55 

8 180 50 1 2 1 
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9 30 100 1 0,5 1 

10 30 50 0,2 0,5 0,1 

11 180 100 0,2 0,5 0,1 

12 105 75 0,6 1,25 0,55 

13 180 50 0,2 0,5 1 

14 105 75 0,6 1,25 0,55 

15 105 75 0,6 1,25 0,55 

16 180 100 0,2 2 1 

Bulgular ve Tartışma 

Mısır koçanının H2O2 ile ön işlem denemelerinde; önceden belirlenen ve ön işlem prosesine etkisi olduğu 

düşünülen kimyasal dozu, tanecik boyutu, reaksiyon süresi, katı oranı ve sıcaklık faktörleri kullanılarak 

istatistiki deneysel tasarım yöntemi ile oluşturulan deney desenine göre denemeler yapılmıştır. Deneyler 

sonunda elde edilen yanıt fonksiyonlarından faktörlerin önişlem prosesine etki seviye ve etki yönleri 

belirlenmiştir. 

Şekil 1a’da zaman faktörünün etkisi görülmektedir. süre 30 dakikadan 180 dakikaya çıktığında toplam  

şeker konsantrasyonunda önemli derece azalan bir değişiklik olduğu görülmektedir. Grafiğin eğiminin 

fazla olması etkinin büyük olduğunu göstermektedir. Reaksiyon süresi uzadığında kristalizasyon 

gerçekleştiğinden toplam şeker konsantrasyonunda azalma görülmektedir. Lignoselülozik yapı gibi 

polimerler önişlem sonrası oluşan kristalinite, üç boyutlu düzen gösteren bölgelerden oluşan bir polimerin 

fraksiyonu olarak tanımlanabilir. Kristalleşme olduğunda kristalleşen kısımlar analizlerde inert 

davranabilirler (Xie et al., 2014). Bu sebeple negatif etkisi olan süre faktöründe değer en düşük olan 30 

dakika tutulması gerekmektedir. 

Sıcaklık Faktörünün toplam şeker oluşumu üzerine etkisine bakıldığında şekil 1B’de önemli derecede bir 

etkisinin olmadığı görülmektedir. Sıcaklık değeri 50 dereceden 100 dereceye çıkmasına rağmen toplam 

şeker konsantrasyonunda belirgin bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle sıcaklık faktörünün etkisinin 

önemli derecede olmadığı söylenebilir. 

İncelenen diğer faktör olan mesh (tanecik büyüklüğü) tarımsal atıklardan biyoetanol üretimi sırasında 

optimize edilmesi gereken önemli parametreler arasındadır. Tanecik büyüklüğü 0,2 mm den 1 mm’ye 

arttığında parçalamada zorlandığından ve yüzey alanı azaldığından şekil 1c’de de görüldüğü gibi toplam 

şeker konsantrasyonu önemli derecede azalmıştır.  

Diğer önemli faktörlerden biri de hidroliz sırasında kullanılan tarımsal atık (katı madde) 

konsantrasyonudur. Katı konsantrasyonu %0,5’den %2’ye arttırıldığında toplam şeker derişimi 0,22 

g/L’den 0,48 g’L’ye önemli derecede artış gösterdiği şekil 1d’den görülmektedir. Katı oranı artışı ile 

toplam şeker konsantrasyonunun artışı beklenilen bir durumdur.   

Faktörlerden birisi olan kimyasal dozu (H2O2) arttıkça toplam şeker değerinin %0,1’den % 1,0’a arttığına 

toplam şeker konsantrasyonu 0,33 g/L’den 0,38 g/L’ye yükseldiği şekil 1e’de açıkça görülmektedir. 
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Toplam şeker konsantrasyonunda artış gözlenmiştir ancak bu önemli seviyede değildir. Ogunbayo ve 

ark.(2016) yaptıkları çalışmada, mısır koçanına ve talaşa uygulanan asidin dozunun artışı toplam şeker 

değişimini arttırmıştır (Ogunbayo et al., 2016).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 1. Mısır koçanının H2O2 ile önişlemi sonrası toplam şeker değişimleri 
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Mısır koçanı ile yapılan denemlerde deneysel tasarımda kullanılan faktörler için indirgen şeker sonuçlarına diğer 

bir değişle yanıtlarına da bakılmıştır. Şekil 2a da zaman karşı indirgen şerkerdeki kosantrasyon değişimi 

görülmektedir ve reaksiyon süresinin uzamasıyla birlikte elde edilen indirgen şeker konsatrasyonunun 0,145 den 

0.080’e kadar azaldığı görülmektedir. Kristal yapıların oluşması nedeniyle konstrasyonda azalma görülmektedir. 

Aynı şekilde sıcaklık faktörünün etkisine bakıldığında indirgen şeker konsantrasyonunda bir değişiklik olmadığı 

görülmektedir (Şekil 2b). Reaksiyonlar sırasında sıcaklık faktörünün deneylerde kullanılan seviyeleri için 

indirgen şeker oluşumuna her hangi bir pozitif veya negatif etkisinin olmadığı söylenilebilir. Yüzey yanıt 

denklemine bakıldığında da sıcaklık faktörünün katsayısının mutlak değer olarak sıfıra yakın olduğu 

görülmektedir. Partikül boyutu faktörü incelendiğinde tanecik boyutunun artışı ile elde edilen indigen şeker  

konsantrasyonunda azalma olmuştur (Şekil 2c). Taneciğin çapındaki artış ile kütle yüzey alanı oranı aynı şekilde 

artmadığından reaksiyona giren temas alanın azalması ile indirgen şeker konsantrayonuda azalmıştır. 

İndirgen şeker oluşumu üzerine en büyük etkiyi reaksiyona giren katı oranındaki artış oluşturmuştur (Şekil 2d). 

Bu artış hem pozittif yönde olmuduğu hemde diğer faktörlerle kıyaslandığında en büyük etkiye sahip olduğu 

söyelenebilir. Şekil 2e de kimyasal dozu faktörü değişimiyle indirgen şeker konsantrasyonunda az bir artış 

olsada, grafiğin eğimine bakılarak ihmal edilebilir seviyede olduğu söylenebilir. Ayeni ve ark.(2016) yaptıkları 

çalışmada peroksit konsantrasyonunun artışı %0,3’ü aşması halinde etkisinin azalmaya başladığını 

bildirmişlerdir(Ayenia, Ogu, Awosusi, & Daramola, 2016) .  
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Şekil 2. Mısır koçanının H2O2 ile önişlemi sonrası indirgen şeker değişimleri 

Sonuç 

Günümüzde çevre konusunda en önemi konuların başında hem atık yönteimi ve minizasyonu hemde doğa dostu 

enerji üretim teknolojileri gelmektedir. Tarımsal ve agro endüstriyel üretimlerde büyük miktarda atık 

oluşmaktadır. Oluşan atığın karbon içeriği ile biyolojik yöntemlerle enerji üretimi için elveişli bir hammadde 

oluşmaktadır. Mısır koçanı da mısırın tanelerinin ayrılması oluşan, ekonomik değeri çok düşük olan ve bertaraf 

edilmesi gereken bir atık konumundadır. Mısırın koçanının mikrobiyal enerji üretiminde kullanılabilmesi için 

ön işlem uygulanması ile lignoselülozik ve selülozik olan moleküler yapısının mikrororganizmaların 

tüketebileceği şeker formlarına gelmesi gerekir. Yapılan bu çalışmada mısır koçanının  H2O2 ile ön işlemi için 

etkili faktörlerin bulunması, etki yönerlinin ve büyüklüklerinin belirlenmesi çalışılmıştır.  Çalışma sonucunda 

H2O2 dozunun hem indirgen hemde toplam şeker için etkisinin az da olda pozitif yönde olduğu görülmüştür. 

Bunun yanında tanecik boyutunun önemli derecede etkili olduğu ve tanecik boyutunun azlaması ile 

konsantrasyonların arttığı belirlenmiştir. Katı oranındaki değişiminde önemli derecede ve pozitif yönre 

etkilediği görülmüştür. Süre ve reaksiyon sıcaklık faktörlerinin ise öneli derece şeker oluşumuna etkili 

olmadıkları görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda ekonomik değeri düşük ve atık konumundaki mısır 

koçanının ön işlemler sonrasında biyokütle enerjisi olarak kullanılabileceği görülmüştür. 

Not: Bu çalışma Omer Halisdemir Universitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi [Proje no: BAP FEB2015-42-

BAGEP] tarafından desteklenmiştir. 
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85-) ERGİN PARAZİTOİTLERİ TARAFINDAN PARAZİTLİ VE PARAZİTLİ 

OLMAYAN EURYGASTER MAURA L. (HETEROPTERA: SCUTELLERİDAE) 

BİREYLERİNİN BİRBİRLERİNDEN AYIRT EDİLMESİ 

 

Şener TARLA*  Gülcan TARLA* 

 

*Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 64200 Uşak 

 

Özet: Süne, Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae), buğdayın ana zararlısıdır. Süne ergin parazitoitleri 

olarak bilinen Tachinidae’ler Eurygaster türlerinde endoparazitik olarak yaşamaktadır. Bunlar doğal koşullarda 

Sünenin populasyonu üzerine etki ederek çoğalmasını önleyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışma, Uşak 

ilinde 2016 ve 2017 yıllarında bu konuya katkı amacıyla yürütülmüştür. Buğday alanlarından, kışlamış olan 

ergin Eurygaster maura L. (Heteroptera: Scutelleridae) el ve atrap ile yıllara bağlı olarak sırasıyla 417 ve 641 

birey toplanmış ve laboratuvara getirilmiştir. Bunlar %70 etil alkol içerisinde öldürüldükten sonra disekte 

edilmiş ve yine yıllara göre sıra ile %16.2 ve %11.4 oranında parazitli olduğu anlaşılmıştır. İçerisinde Tachinidae 

larvası bulunan bireyler mikroskop altında dikkatlice incelendiğinde, yıllara göre sıra ile %78’inde ve %67’sinde 

scutellum altında abdomenin dışa yakın vücutları üzerinde Tachinidae’lere ait yumurta kabuğu bulunduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca nadiren göğüs halkaları arasına yumurta bıraktığı da tespit edilmiştir. Bu çalışma ile 

Tachinidae’lerin konukçusu olan süne üzerinde yumurta koyma alanları ve böylece konukçuyu disekte etmeden 

parazitli olan bireyleri yüksek oranda ayırt edebilmenin mümkün olabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Süne, Eurygaster maura, Tachinidae, Uşak 

 

Differentiation of Eurygaster maura L. (Heteroptera: Scutelleridae) Individuals Parasitized and Un-
parasitized by Adult Parasitoids 

 

Abstract: Sunn pest, Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae) is the main pest of wheat. Tachinidae, known 
as Sunn pest adult parasitoids, live as endoparasites in Eurygaster species. These are one of the important factors 
preventing the reproduction by affecting the population of Sunn pest under natural conditions. In order to 
contribute to this issue, this study was carried out in Uşak in 2016 and 2017. The 417 and 641 adult individuals, 
Eurygaster maura L. (Heteroptera: Scutelleridae), which were overwintered, were collected in the wheat fields 
in the order of years and brought to the laboratory. They were dissected after being killed in 70% ethyl alcohol 
and found to be parasitized as 16.3% and 11.4%, respectively, over the years again. When the individuals with 
Tachinidae larvae were carefully examined under the microscope, it was observed that the eggshells belonging 
to Tachinidae were found on the near external bodies of the abdomen under scutellum in 78% and 67% of them 
for years respectively. It is also rarely found that egg-laying on between the thorax segments. With this study, it 
has been determined areas that were egg-laying on the body of Sunn pest, the host of Tachinidae, and so there 
will be able highly to distinguish parasitic individuals without dissecting the host. 

 

Key words: Sunn pest, Eurygaster maura, Tachinidae, Uşak 
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Buğday, Triticutm aestivum L. (Poales: Poaceae), dünyada gerek üretim alan genişliği, gerekse toplam üretim 

miktarı bakımından büyük öneme sahiptir. Günümüzde gıda olarak hem insanların hem de hayvanların 

beslenmesinde kullanılması nedeniyle önemli stratejik bir üründür. Buğdayın üretimi yapılan alanlarda kayıplara 

neden olan çok sayıda zararlı bulunmaktadır. Bunlar içerisinde Süne, Eurygaster spp. (Heteroptera: 
Scutelleridae), ülkemizde buğdayın ana zararlılarından birisidir. Bu zararlı, buğdayın farklı fenolojik 

dönemlerinde beslenmekte ve mücadele edilmediğinde %100’e varan oranda ürün kayıplarına neden 

olabilmektedir. Doğal koşullar altında bu zararlının çoğalmasını sınırlayan birçok biyolojik etmen 

bulunmaktadır. Süne’nin doğal düşmanlar kompleksi içerisinde başta yumurta parazitoitleri olan Trissolcus spp. 
(Hymenoptera: Scelionidae) türleri, Thachinidae (Diptera) familyasına bağlı ergin parazitoidleri ve birçok 

polifag predatör bulunmaktadır (Waage 2000). Bunlar içerisinde yumurta parazitoitlerinden sonra önemli 

derecede etkiye sahip, Tachinidiae familyasına ait olan ergin parazitoitleri yer almaktadır. Bu familyaya ait 

bireylerin böcek populasyonları üzerindeki parazitoit etkileri dolayısıyla Diptera takımının en önemli üyesi 

olduğu bildirilmiştir (Swam 1964). Tachinidae familyasına ait türler hem doğal ekosistemlerde, hem de tarımsal 

faaliyetlerin sürdürüldüğü alanlarda zararlı popülasyonları baskılamada önemli rol oynamaktadır (Karban ve 
English-Loeb 1997; Coombs 2004; Stireman ve Singer 2003). Gerek ülkemizde, gerekse diğer birçok ülkede 

sünelerde yüksek oranda parazitlenme meydana geldiği belirlenmiştir. Örneğin ülkemizde Gaziantep ili İslahiye 

ilçesinde Süne nimf sürveyi döneminde toplanan, kışlamış Süne’lerin % 40.7 oranında ve yine İran’da yapılmış 

olan bir çalışmada %66.9’a varan oranlarda ergin parazitoitleri tarafından parazitlenmelere neden olduğu 

bildirilmiştir (Tarla 2002; Amir-Maafi 1991). Ergin parazitoitleri birçok zararlının biyolojik mücadele 

programlarında önemli doğal düşmanı olarak kabul edilmektedir (Grenier 1988; Stireman vd. 2006). Diptera 
takımı içerisinde Tachinidae familyasına bağlı Phasiinae alt familyası türlerinin konukçu olarak sadece 

Heteroptera türlerini seçtikleri, konukçularını kısırlaştırdığı ve populasyonlarını baskı altına almada önemli rol 

aldığı bildirilmektedir (Dubina 1974; Belyaeva ve Steppanyan 1975; Tschorsnig ve Herting 1994; Kıvan 1996; 

İslamoğlu ve Kornoşor 2004; Blaschke 2015). Bu alt familyaya ait türlerin embriyosu gelişmemiş yumurtalar 

vererek üremelerini sürdürdükleri bildirilmiştir (Tschorsnig 1985; Stireman vd. 2006). 

Ülkemizde süne ergin parazitoitleri Lodos (1986) ile Memişoğlu ve Melan (1998) tarafından çizelge halinde 
verilmiştir. Kara ve Tschorsnig (2003) Türkiye Tachinidae kataloğunu hazırlamışlardır. Günümüze kadar 

yapılan çalışmalarda özellikle ergin parazitoit türleri ve bu türlerin Süne’de oluşturdukları parazitlenme oranları 

belirlenmiştir. Herting (1960) tarafından, Phasiinae altfamilyasına dahil Phasia, Clytiomyia ve Gymnosoma cinsi 
üyelerinin çoğu yumurtalarını Heteropter'lerın üzerine, bazı türlerin ise göğüs halkaları arasına bıraktığı 

bildirilmiştir. Ergin parazitoiti olarak tachinid sineklerin, konukçuları olan Dichelops furcatus (F.) (Hemiptera: 
Pentatomidae)’u parazitlenme oranları ve bunların konukçuya yumurta koyma davranışlarının incelendiği 

bildirilmiştir (Agostinetto vd. 2018). Süne ergin parazitoitlerin biyolojik özellikleri içerisinde yumurta koyma 
hakkında yeterince bilgi bulunmamaktadır. 

Günümüze kadar yürütülen çalışmalarda, ergin parazitoitleri tarafından parazitlenmiş ve parazitlenmemiş olan 

Süne’lerin birbirlerinden ayırt edilmesi, bireylerin göğüs ve karın kısımları pens ve bisturi yardımıyla kesilerek 
açılıp (disekte) kontrol edildikten veya gelişimini tamamlamış larva çıkışı tespit edildikten sonra kesin olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Parazitlenmiş olan bireylerin ayrıt edilmesi Süne ile biyolojik mücadele açısından 

büyük önem arz etmekte, çünkü parazitli olduğu bilinen bir bireyin laboratuvar ortamlarında biyolojik 

özelliklerinin belirlenmesi, kitle halinde üretimi ve bulaşık olmayan alanlara bunların taşınması bakımından 

önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Tachinidae familyasına ait olan bireylerin Eurygaster maura L. (Heteroptera: 
Scutelleridae)'nın vücutları üzerine yumurta koyma alanlarının ve Uşak ili Sivaslı ilçesinde 2016 ve 2017 

yıllarında oluşan parazitlenme oranlarının belirlenmesidir. 

 

Materyal ve Metot 

Materyal  
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Çalışmanın materyalini Uşak ili Sivaslı ilçesinin buğday ekili alanlardan toplanan kışlamış ergin Süne’ler ile 

bunların ergin parazitoitleri olan tachinidler, plastik poşetler, buz kutusu, %70 etil alkol, pens, bisturi ve petri 
kapları oluşturmuştur. 

 

 

Metot 

Uşak ili Sivaslı ilçesinde buğday alanlarında, 2016 ve 2017 yılarında mart sonu ve nisan ayı başlarında yıllara 

göre sırasıyla 417 ve 641 adet Süne bireyi el ve atrap ile toplanmıştır. Bunlar plastik torbalara alınarak buz 
kutusu içerisinde laboratuvara getirilmiştir. Bireyler %70 etil alkol içerisinde öldürüldükten sonra, vücut 

içerisinde tachinidlere ait larva bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla mikroskop altında disekte 

edilmiştir. Bunun sonucunda, kışlamış olan Süne bireylerinde ergin parazitoitlerin oluşturmuş olduğu 

parazitlenme oranları belirlenmiştir. Bu bireyler mikroskop altında dikkatlice incelendiğinde içerisinde ergin 

parazitoit larvası bulunan bireylerin scutellumları altında, abdomenin dışa yakın vücutları üzerinde 

Tachinidae’lere ait yumurta kabuğu (corion) bulunduğu gözlenmiştir. Üzerinde yumurta bulunduran bireylerin 

oranı hesaplanmıştır. 

Eurygaster maura’nın erkek üreme organın yapısı incelenmeden, taksonomik olarak ayrılması çok zor olduğu 

bildirilmiştir (Gaffour-Bensebbane 1991; Critchely 1998). Bu nedenle E. maura türünün taksonomik ayrımı, 

erkek bireylerin iki adet diş şeklinde çıkıntıya sahip aedeagus yapısına göre gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 
Fotoğraflar Olympus SZX10 stereo mikroskop kullanılarak buna bağlı bir Olympus SC30 kamera ile çekilmiştir. 

Çalışmada teşhis amacıyla kullanılan Süne örnekleri, Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 

Bitki Koruma Bölümü Müzesi'nde muhafaza edilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Eurygaster maura’nın Erkek Bireylerin İki Adet Çıkıntıya Sahip Aedeagus Yapısı  

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Uşak ili Sivaslı ilçesinde 2016 ve 2017 yıllarında toplanan, kışlamış E. maura erginlerinin yıllara göre sıra ile 

%16.2 ve %11.4 oranlarında ergin parazitoitleri tarafından parazitli olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde yakın 

zamana kadar yapılan çalışmalarda; Şimşek vd. (1994) Akdeniz Bölgesi’nde 1990-1991 yıllarında parazitlenme 

oranlarının sırasıyla yaklaşık %0.7-11.3 olduğunu, Kıvan (1996) Tekirdağ ili hububat tarlalarında 1994 ve 1995 

yıllarında sırasıyla ortalama %7.7 ve %4.6 olduğunu, İslamoğlu ve Kornoşor (2003), Gaziantep ilinde 2001 
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yılında ortalama parazitlenmenin %9.3, 2002 yılında ise %11.0 olduğunu, Kilis ilinde 2001 yılında %16.5 ve 

2002 yılında ise %19.0 olduğunu bildirmişlerdir. Bunların dışında farklı illerde benzer çalışmalar yürütülmüş 

ve yakın değerlerde parazitlenme oranları meydana geldiği bildirilmiştir (Gözüaçık vd. 2010; Duman ve 
Sertkaya 2015). 

Denemelerin devam ettiği 2016 ve 2017 yıllarında, disekte edildiğinde vücut boşluğu içerisinde Tachinidae 

larvası bulunan E. maura (Şekil 2) tespit edilmiştir. Bu bireyler mikroskop altında dikkatlice incelendiğinde, 

yıllara göre sırayla %78’inde ve %67’sinde scutellum altında abdomenin dışa yakın vücutları üzerinde 

Tachinidae’lere ait yumurta kabuğu bulunan E. maura (Şekil 3) belirlenmiştir. Az sayıda da olsa bazen iki ve 

nadiren üç adet yumurta kabuğu bulunduğu gözlenmiştir. Ancak disekte edildiğinde içerisinde tek adet larva 

bulunduğu belirlenmiştir. İlk yılda toplanan, üzerinde yumurta bulunduran bireylerin sadece iki tanesinde 

yumurta kabuğu bulunmasına rağmen vücut boşluğunda larva tespit edilmemiştir. Ayrıca nadiren de olsa göğüs 

halkaları arasına yumurtanın bırakıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışma ile tachinidlerin konukçusu olan E. 
maura’nın üzerine yumurta koyma alanları belirlenmiştir. Böylece konukçuyu disekte etmeden parazitli olan 

bireyleri yüksek oranda ayırt edebilme mümkün olabilecektir. Üzerinde yumurta kabuğu bulunmadığı halde 

içerisinde larva bulunan bireylerin bulunması, uçuş esnasında hareket nedeniyle yumurta kabuğunun bırakıldığı 

yerden düşmüş olabileceği veya farklı ergin parazitoit türlerinin larvaları olabileceği sonucunu vermektedir. Bu 

durumun aydınlatılması için gelecekte tür bazında çalışmalara devam edilmesi uygun olacaktır. 

 

 

Şekil 2. Vücut Boşluğu İçerisinde Tachinidae Larvası Bulunan Eurygaster maura 
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Şekil 3. Vücutları Üzerinde Tachinidae’lere Ait Yumurta Kabuğu Bulunan Eurygaster maura  

 

Dubina (1974) ergin parazitoitlerin yumurtalarını çoğunlukla konukçunun gözlerine bıraktığını, 2-3 gün 

içerisinde açılan yumurtadan çıkan larvaların gözlerden içeriye girerek gelişimini 16 günde konukçu vücudu 

içerisinde tamamladığını ve daha sonra toprakta 7-15 gün pupa dönemi geçirdikten sonra ergin olduğunu 

bildirmiştir. Bu çalışma dışında, ergin parazitoitlerin Süne bireylerine yumurta bırakma konusunda yeterince 

bilgiye rastlanmamıştır. Canlı bireye zarar verilmeden kanatları ile birlikte scutellumları ve abdomenleri pens 

yardımıyla mikroskop altında dikkatlice aralandığında yumurta kabuğunu görmek mümkün olmaktadır. Böylece 

parazitli olan bireyler yüksek oranda tespit edilebilmektedir. Elde edilen sonuçların gelecekte ergin 

parazitoitlerin laboratuvar ortamlarında, gerek bilimsel çalışmalarda, gerekse kitle üretiminde kullanılmasına 

ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak; çalışmada elde edilmiş olan verilere göre, Süne ergin parazitoitlerinin, yumurtalarını olumsuz 

yöndeki canlı ve cansız faktörlerden korumak için konukçusunun korunaklı kısımlarına bırakma stratejisine 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yumurtalarını bırakmış olduğu alanda Süne’nin vücut duvarının kitin bakımından 

zayıf olması larvanın vücut boşluğuna girişini kolaylaştırıp, yaşama olasılığını arttırmaktadır. 
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86-) HEALTH RISK ASSESSMENT OF INHALATION EXPOSURE TO 
CHLOROFORM ORIGINATING FROM AUTOMATIC TOILET BOWL 
CLEANERS 

Ilknur AYRI1, Mesut GENISOGLU1, Handan GAYGISIZ1, Aysun SOFUOGLU1, Sait C. SOFUOGLU1, 
 
1İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
 
 ABSTRACT 

Chloroform is the main compound formed as a result of reactions between bleach and organic ingredients of 

household products during shelf life, and organic ingredients of water during use. Chloroform is associated with 

both chronic-toxic and carcinogenic human health effects. Automatic toilet bowl cleaners may pose a significant 

source of exposure because they are continuous emitters compared to intermittent emissions from use of regular 

bleach-containing household cleaning products. This study assessed carcinogenic risk for inhalation of 

chloroform emitted from automatic toilet bowl cleaning products. A sample of products was obtained from 

supermarkets in Europe, Turkey, and USA. Samples were analyzed for chloroform with a GC/MS after solid 

phase microextraction. The risks were calculated for two scenarios; the mean and 95th percentile as central-

tendency and upper-bound estimations, respectively. Both scenarios yielded risks below the acceptable value of 

one in a million. 

KEYWORDS: Chloroform, Exposure, Carcinogenic risk, Automatic toilet bowl cleaners, Indoor air 
quality. 

 

ÖZ 

Kloroform, raf ömrü boyunca evsel ürünlerin içeriğinde bulunan ağartıcı ile organik bileşenlerinin tepkimeleri 

ve ürünlerin kullanımı sırasında suyun içerisinde bulunan organik maddeler ile reaksiyonu sonucunda oluşan 

ana bileşiktir. Kloroformun kronik toksik ve kanserojen insan sağlığı etkileri vardır. Otomatik tuvalet temizlik 

ürünleri, belirli aralıklarla kullanılan çamaşır suyu içeren ev temizlik ürünlerinden farklı olarak sürekli emisyon 

potansiyelleri nedeniyle önemli bir maruziyet kaynağı oluşturabilirler. Bu çalışmada, otomatik tuvalet temizlik 

ürünlerinin kullanımı nedeniyle oluşan kloroform ile ilişkili karsinojenik riskler değerlendirilmiştir. Avrupa, 

Türkiye ve Amerika’dan temin edilen ürünler katı faz mikro ekstraksiyonun ardından kloroform tespiti için GC-

MS ile analiz edilmiştir. Riskler, merkezi ve üst seviye riskleri temsil eden, sırasıyla ortalama ve 95. yüzdelik 

olmak üzere iki farklı senaryo için hesaplanmıştır. Her iki senaryo için hesaplanan riskler kabul edilebilir değer 

olan milyonda bir düzeyinin altındadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Kloroform, Maruziyet, Kanser riski, Otomatik tuvalet temizlik ürünleri, İç 

hava kalitesi. 

 

1. Introduction 
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Human’s acts to further civilization has caused environment being polluted where people live. The pollution 

has dramatically worsened with rising population growth (Zabiegala, 2006). Nowadays, daily activities of 

people, more and more, depend on energy and chemical use (Kwon et al., 2007). Consequently, new and more 

complex materials are produced for furniture, clothing, fabrics, cleaners, detergents, preservatives, etc. The 

result is emission of potentially harmful chemicals to outdoor air during their production, and to indoor air during 

their use.  

Volatile Organic Compounds (VOCs) are such chemicals with wide variety of emission sources, including 

consumer and commercial products, paint and associated supplies, adhesives, furnishing and clothing, building 

materials, combustion materials, and appliances (Wang,2005). While using cleaning products is essential for 

protection human health, they pose some risks because they generally contain VOCs as ingredients (Nazaroff & 

Weschler, 2004; Odabasi, 2008). On the other hand, halogenated VOCs may also be generated if the products 

contain bleach (sodium hypochlorite, NaOCl) as a result of its reactions with many organic ingredients the 

products may contain, such as surfactants, perfumes, etc. (Odabasi, 2008). 

The use of some household cleaning agents in buildings has raised significant concern since building 

occupants and cleaning personnel are exposed to various air pollutants that many of them are recognized as 

carcinogens, reproductive toxicants, or irritants. Among others, VOCs are highly concerning because emissions 

occur during both storage and in use. Therefore, when these products are used, people may be exposed to VOCs 

via various exposure pathways through indoor air (Nazaroff & Weschler, 2004). 

Indoor Air Quality (IAQ) has been a major public concern for several decades given that city dwellers spend 

approximately 80–90% of their time indoors. It has been widely reported that some VOCs can lead to acute and 

chronic health effects in indoor environment. These health effects include sensory irritation, allergies, sick 

building syndrome, decrements in lung function, asthma, and even leukemia, neurological toxicity, lung cancer, 

and eye and throat irritation fatigue, headaches, dizziness, nausea, lethargy (Dai et al., 2017; Wang, 2005). 

Different than the regular cleaning products which emit VOCs into indoor air mainly when used, 

automatic toilet bowl cleaners are continues sources of emission. There are two types: in-tank and hanging on-

bowl, which differ in emissions due to the nature of contact with water. In-tank products are constantly in contact 

with water, whereas on-bowl products come into contact only with flushing. In this study, a risk assessment was 

performed for inhalation exposure to chloroform due to use of automatic toilet bowl cleaners. Two exposure 

scenarios were evaluated: the mean and 95th percentile as estimates of central tendency and upper bound risks, 

respectively. 

 

2. Material and Methods 
2.1. Experimental 

A total of 12 products were recruited from Turkey, Europe, and USA, seven of which were in-tank and five 

were on-bowl type. All included bleach as a disinfection ingredient. All were stored in original packaging until 

analysis. One gram sample of each product was placed in two 20-mL headspace vials, one with and one without 
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water, and capped with a septum lined cap. In water-contact samples, 2 mL water was added before capping. 

All the experiments were run in duplicate. Solid-phase microextraction with polydimethylsiloxane fiber was used 

for adsorption of VOCs from the headspace for analysis using GC/MS. After a 30-min. waiting period at room 

temperature, the fiber was inserted into the vial headspace for 30 min. Then, the fiber was injected into the GC 

(Agilent 6890N) equipped with a mass selective detector (Agilent 5973N MSD). The chromatographic column 

was HP5-MS (30 m, 0.25 mm, 0.25 μm) and the carrier gas was helium at 1 mL min-1 flow rate. Injection mode 

was splitless. The inlet temperature was 40 °C. Oven temperature program was: hold for 5 min at 40 °C, ramp 

to 230 at 5 °C min-1, hold 5 min. Ionization mode of the MS was electron impact (EI).  

 

2.2. Exposure – Risk Assessment 

Inhalation exposure was considered in this study estimated by using Eq. 1. 

                                     (1) 

where C is chloroform indoor air concentration (mg/m3); IR is inhalation rate (m3/h), ET is exposure time (h/day), 

EF exposure frequency (days/year), ED is exposure duration (years), BW is body weight (kg), and AT average 

lifetime. Then, carcinogenic risk was estimated using Eq. 2. 

    Risk = CDI × SF                                                                                                 (2) 

where, SF is toxicological risk factor ((mg/kg/day)-1) published in Integrated Risk Information System of the 

US Environmental Protection Agency. Activity level for toilet use was considered as sedentary passive, and 

corresponding mean and 95th percentile IR and ET, EF, and BW values were taken from Exposure Factors 

Handbook (Moya et al., 2011). ED and AT were considered equal for lifetime risk assessment, canceling each 

other out. 

3. Results and Discussion 

Measured concentration values of replicates were averaged for the risk estimation. Concentrations 

determined for a gram of sample (in 2 ml water for water contact samples) in the headspace volume were 

projected to actual product weights in an 8.9 m3 bathroom volume (Mui et al., 2017) to calculate an initial indoor 

air concentration assuming complete mixing with no ventilation. Then, indoor air chloroform concentrations 

were calculated for a ventilation rate of 0.5 ach (Mui et al., 2017) for specific product use time periods using 

Eq. 3 (Liang &Yang, 2013). 

V  = Q (Cout-Cin(t)) + E                                                  (3) 

where, V is volume of the bathroom (m3), t is time (h), Cin(t) is indoor chloroform concentration at time t (mg/m3), 

Q is ventilation rate (m3/h), Cout is outdoor chloroform concentration (mg/m3) which was assumed zero. E is the 

overall emission rate of automatic toilet bowl cleaners (mg/h) obtained from the headspace experiments. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

766 
 

The estimated bathroom indoor air chloroform concentrations varied between 3.23×10-4 µg/m3 and 2.48 

µg/m3 in-tank type, and varied between 5.01×10-5 µg/m3 and 6.84×10-2 µg/m3 on-bowl type products. Box plots 

of the risks estimated based on the measured concentrations are given in Figure 1. Chloroform concentrations 

were significantly higher for in-tank type products. Correspondingly, the risks associated with the use of these 

products were greater. For the products of in-tank type, the 95th percentile value for the central tendency and 

upper bound scenarios were calculated as 5.89×10-8 and 2.10×10-8, respectively. The corresponding values for 

on-bowl type products were calculated as 1.67×10-9 and 7.70×10-10. Consequently, carcinogenic risks associated 

with use of both type of products at a bathroom volume of 8.9 m3 and a ventilation rate of 0.5 ach were estimated 

as below the acceptable level of 10-6. 

 

 

Figure 1 Box plots of estimated carcinogenic risks. 

 

Bathroom indoor air concentrations estimated in this study are lower than those measured by Odabasi 

(2008) whom reported that the range of average indoor chloroform concentrations during application of 

regular bleach-containing cleaning products for kitchen, bathroom, and floor cleaning was 2.9 µg/m3– 24.6 

µg/m3, which may be reasoned with application of regular products last much shorter time periods with 

larger product amounts used. Then, Odabasi, Elbir, Dumanoglu, Sofuoglu (2014) reported a mean 
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chloroform concentration of 9.5×103 µg/m3, with corresponding carcinogenic risk that was found to be 

within the acceptable range in the median exposure scenario (7.9×10-7), whereas it exceeded the acceptable 

risk level in the 95th percentile exposure scenario (4.7×10-4). Thus, the risks associated with the use of 

automatic cleaners are lower although their emissions are continuous during their use compared to the 

regular products which are intermittantly used and emitted. Additionally, VOCs were analyzed by Zhou et 

al. (2011) in various environments (residential indoor/outdoor, work place and vehicle). The calculated 

mean concentration of chloroform in the indoor environment was reported as 0.27 µg/m3. Overall, 

concentrations reported in this study are reasonable when compared with those reported by  Odabasi et al. 

(2014), Zhou et al. (2011), and Odabasi (2008) because larger amounts of the regular bleach-containing 

cleaning products are used to clean all areas of homes, have a greater emission potential because the product 

sizes are larger, and the cleaning activities last shorter time periods resulting in higher corresponding indoor 

air levels due to lower averaging times.  

 

4. Conclusion 

In this study, an assessment of exposure and carcinogenic risk was conducted for inhalation of 

chloroform associated with the use of automatic toilet bowl cleaners based on measured concentrations for 

products obtained from Turkey, Europe, and USA. Measurements have shown that in-tank type products 

have a greater emission potential than on-bowl type products. Bathroom indoor air chloroform 

concentrations as high as 2.48 μg/m3 was determined for an in-tank type, and 0.068 μg/m3 for an on-bowl 

type product, which correspond to 95th percentile and the mean risk values of 5.89×10-8 and 2.10×10-8, and 

1.67×10-9 and 7.70×10-10 for the in-tank and on-bowl type products, respectively. Consequently, risks 

associated with use of both types of automatic toilet bowl cleaners are within the lowest acceptable risk 

level. 
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87-) KAĞIT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ELEKTRO-PERSÜLFAT PROSESİ 

İLE BULANIKLIK GİDERİMİNDE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK 

PROSES OPTİMİZASYONU 
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*Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34220, Davutpaşa/İstanbul 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, Fe elektrotların kullanıldığı elektro-persülfat prosesi ile kağıt endüstrisi atıksularından bulanıklık 

gideriminde, proses parametrelerinin optimizasyonu için cevap yüzey metodlarından biri olan merkezi kompozit 

dizayn uygulanmıştır. Cevap ve proses değişkenleri arasındaki etkileşimi değerlendirmek ve verileri analiz 

etmek için ANOVA analizi yapılmıştır. Giderim verimlerinin tahmin edilmesi için ikinci dereceden regresyon 

modelleri, Statgraphics Centurion XVI.I yazılım programı kullanılarak geliştirilmiştir. Maksimum bulanıklık 

gideriminin elde edildiği optimum şartlar; reaksiyon süresi 25 dk, pH 6,25, akım 0,25 A ve S2O8/KOİ 6,5 olarak 

belirlenmiştir. Optimum şartlar altında bulanıklık giderim verimi % 99,8 olarak elde edilmiştir. İşletme maliyeti 

optimize edilmiş koşullarda 2,82  €/m3 olarak hesaplanmıştır. Elektro-persülfat prosesinin kağıt endüstrisi 

atıksularından bulanıklık gideriminde etkili bir arıtım yöntemi olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kağıt endüstrisi atıksuyu, bulanıklık, elektro-persülfat, cevap yüzey metodu, maliyet 

analizi 

 

PROCESS OPTIMIZATION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY IN TURBIDITY 

REMOVAL FROM PAPER INDUSTRY WASTEWATER BY ELECTRO-PERSULFATE PROCESS 
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*Yildiz Technical University, Faculty of Civil Engineering, Environmental Engineering Department, 34220, 
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Abstract 

 

In this study, response surface methodology (RSM) approach using Central Composite Design (CCD) is applied 

to develop mathematical model and optimize process parameters for turbidity removal from paper industry 
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wastewater by electro-persulfate process using iron electrodes. ANOVA was used to analyse the data and to 

obtain the interaction between the process variables and the responses. The second-order regression model was 

developed to predict the removal efficiency using Statgraphics Centurion XVI.I software programme. The 

optimal conditions were found to be reaction time 25 min, pH 6.25, current 0.25 A and S2O8/COD 6.5. At 

optimum conditions 99.8 % turbidity removal efficiency was achieved. The operating cost for  electro-persulfate 

process under optimized conditions were calculated to be 2.82 €/m3.  Electro-persulfate pocess is found to be 

effective in turbidity removal from paper industry wastewater.  

 

Key Words: Paper industry wastewater, turbidity, electro-persulfate, Response surface methodology, cost 

analysis 

 

Giriş 

Dünya nüfusundaki hızlı artış, insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayamamış ve bunun sonucu olarak sanayileşme 

ve endüstriyel yapılanmaya yol açmıştır. Tabi ki de bu yapılanma sonucunda çevresel ortamların kirlenmesini 

de beraberinde getirmiştir.  Bu endüstriyel yapılanmalardan bir tanesi de kağıt endüstrisidir. 

Kağıt aslında Sümerlilerin yazıyı icat etmesiyle ve yazı kavramının ortaya atılmasıyla birlikte ihtiyaç üzerine 

hayatımıza girmiş ve zamanla çoklu değişimler göstermiştir. Papirüsten kağıda kadar uzanan bu değişim, 

günümüzde ki sözü geçen kağıt endüstrisinin gelişip değişmesine ve hatta zamanla arz talep oranıyla endüstri 

sınırlarının artmasına sebebiyet vermiştir. 

Kağıt endüstrisinde kağıt üretimi sırasında kullanılan su miktarı çok yüksektir bu sebeple endüstriden çıkan 

atıklara bakıldığında atıkların büyük payında kağıt endüstrisi atıksuyuna yer verildiğini görürüz. Üretilen ton 

kağıt başına tüketilen su miktarı 5-300 m3 arasında değişiklik gösterirken üretim esnasında oluşan atıksu miktarı 

ise yaklaşık günde 2000 m3 ‘tür. Kağıt endüstrisi atık suyu bünyesinde biyolojik olarak ayrışması zor organik ve 

inorganik kirleticileri içermesi sebebiyle bu endüstrilere çevresel açıdan özen gösterilmesi gerektiğine kanaat 

getirilmiştir.  

Bulanıklık su ve atıksu içerisinde ışığın saçılma ve absorbe olmasına neden olan önemli bir parametredir. 

Genellikle bulanıklığa çözünmüş, askıda ve kolloidal maddeler neden olur. Su içerisinde en fazla bulanıklığı ise 

kolloidal tanecikler meydana getirir. Bu taneciklerin yüzey alanları geniş, çapları 10-4 ile 10-6 mm arasındadır 

ve negatif bir yüke sahiptirler. Aynı elektrik yüküne sahip tanecikler birbirlerini ittikleri için bu taneciklerde 

birbirlerini iter ve birleşip gravite etkisiyle çökelebilir hale gelemezler. Bu askıda çökemeden kalan taneciklerde 

bulanıklığa neden olurlar (Fuat Özyonar, 2012). 

Suyun bulanıklık derecesi, içerdiği askıdaki madde miktarı, cinsleri, şekilleri, incelik derecesi ve absorbe 

kabiliyetlerine göre değişiklik gösterir. Atıksuyun bulanıklığının neden önemli bir parametre olduğu sorusuna 

gelirsek, bulanıklığı yüksek olan atıksuların alıcı ortamlara deşarj edilmesi durumunda deşarj edilen atıksu, 

suyun ışığı geçirme kapasitesini düşürerek suyun alt tabakalarında yaşayan canlıları olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Atıksular alıcı ortama hiçbir işlemden geçirilmeden verildiğinde, alıcı ortamdaki su kalitesini düşürür ve birçok 

çevre sorununa neden olabilir. Bu yüzden atıksular deşarj edilmeden önce gerekli arıtım proseslerinden geçerler 
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(Topal, 2015). Kağıt endüstrisi atık sularının arıtımında genel olarak gerek literatürde yapılan çalışmalara 

bakıldığında gerekse gözlemlere ve kağıt endüstrisinde ki arıtım işlemlerine bakıldığında biyolojik arıtma 

sistemi üzerine yoğunlaşıldığını görürüz. Oysa ki kağıt endüstrisi atıksularının biyolojik parçalanabilirliği düşük 

ve toksik özellikteki kirletici içermesi sebebiyle biyolojik prosesler toplam organik karbon ve KOİ giderimi 

konusunda yetersiz kalmaktadır. Ayrıca bu proseslerin büyük ölçekli uygulamalarında işletme güçlüklerinin 

olabileceği bilinmektedir (Deliktaş, 2011). Bundan dolayı kağıt endüstrisi atıksuyunun arıtımında geleneksel 

arıtım yöntemlerinin yanı sıra farklı arıtım yöntemlerinin üzerine çalışmalar devam etmektedir. Bu farklı arıtım 

yöntemlerinden biri de elektrokimyasal arıtım yöntemleridir.   

Gelişen teknoloji ve farklı düşünmenin getirdiği getirilerle birlikte küçük ölçekli elektrokimyasal işlemler su 

arıtım endüstrisinde etkili bir teknoloji olarak yer bulmaya başlamıştır.  Elektrokimyasal arıtım yöntemlerinden 

biri olan elektrokoagülasyon yöntemi ile atıksu arıtımı demir ve alüminyum elektrotlar kullanılarak 

gerçekleştirilebilmektedir (Topal, 2015).Bilindiği gibi biyolojik prosesler ile kağıt endüstrisi atıksularının 

içerdiği kompleks bileşiklerinin giderimi mümkün olmamaktadır ve proses verimi düşük olarak 

gerçekleşmektedir.  Özellikle lignin mikroorganizmalar tarafından parçalanması zor bir kirleticidir. Biyolojik 

arıtmadan sonra kağıt endüstrisi atıksuları önemli konsantrasyonlarda KOİ, TOK, renk ve lignin içerir. Bu 

nedenle biyolojik arıtmadan sonra ileri arıtma teknolojilerinden ultra-nanofiltrasyon, iyon değişimi, adsorpsiyon 

gibi proseslere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Aerobik biyolojik arıtma sistemleri yüksek maliyetli iken anaerobik arıtma prosesleri ise şok yüklere karşı 

dayanımlı değildir. Fiziksel/kimyasal yöntemler ikincil bir kirlenmeye sebep olurken aynı zamanda istenilen 

giderim verimlerine ulaşılamamaktadır. Endüstriyel kaynaklı toksik ve inert kirleticilerin gideriminde ve 

detoksifikasyonunda, organik maddelerin zincir reaksiyonları sonucu oluşan serbest radikaller ile oksidatif 

arıtımına dayanan İOP uygulamaları giderek önem kazanmaktadır.  

İleri oksidasyon işlemleri suda mevcut kirleticileri gidermek amacıyla kullanılan ve prensip olarak hidroksil 

radikali üretimine dayalı olan yükseltgeme yöntemlerinin genel adıdır. İleri oksidasyon prosesleri birçok organik 

kirletici ile adeta rastgele reaksiyona giren oldukça reaktif serbest radikallerin üretimine dayanmakta ve kirletici 

ya kısmi oksidasyonla daha az toksik ve biyolojik olarak daha kolay ayrıştırılabilen ara ve/veya son ürünlere 

dönüştürülmekte ya da minerilizasyonu sağlamaktadır. Bu sistemlerin çoğu güçlü oksidanların, geçiş metal 

iyonlarının, ışınların kombinasyonu ile gerçekleştirilir. Hidroksil radikali, güçlü oksidasyon potansiyeli 

sayesinde organik maddelerin oksidasyonunda çoğunlukla kullanılmaktadır. Son yıllarda, sülfat radikali ile ileri 

oksidasyon gelecek vaat eden arıtım proseslerinden biridir. Persülfatın güçlü oksidanlardan bir tanesi olmasının 

yanında ucuz maliyeti, oda sıcaklığında katı formda olması, depolama ve taşıma kolaylığı, yüksek stabilitesi ve 

sudaki yüksek çözünürlüğü gibi diğer oksidanlara karşı avantajları vardır. Bu avantajlar persülfatın, organik 

madde oksidasyonunda alternatif bir seçim olabileceğini göstermektedir. Persülfat genelde, amonyum, sodyum 

veya potasyum ile birleşmiş bir tuz olarak bulunmaktadır. Persülfat tuzları suda çözündüğünde, kuvvetli bir 

oksidan olan persülfat (S2O8
2-) anyonuna dönüşmektedir. 

Elekto/Fe2+/persülfat prosesi elektrokoagülasyon ile güçlü bir oksidan olan sülfat radikalinin beraber 

kullanıldığı yeni bir ileri oksidasyon teknolojisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni geliştirilmekte olan bu 

teknoloji, elektrokoagülasyon prosesinin avantajlarını içermekle birlikte, dezavantajlarını da avantaja 
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çevirmektedir. Elektrolit olarak persülfat iyonlarının kullanıldığı bu prosesin en önemli avantajlarından biri 26 

organik maddelerin oksidasyonu sırasında AOX gibi kanserojen yan ürünlerin oluşmamasıdır. 

Sülfat radikali oluşumuna dayalı Elekto/Fe2+/persülfat prosesinde gerçekleşen temel reaksiyonlar Denklem 1-6 

arasında verilmiştir. 

Elektro/Fe2+/persülfat prosesinde paslanmaz çelik elektrotların kullanılması durumunda Fe2+ iyonları sürekli 

olarak anodik oksidasyon ile oluşmaktadır. 

                                                            Fe(k)Fe2++2e-                                                            (1) 

Anodik oksidasyon ile oluşan Fe2+ iyonları, suda bulunan persülfat iyonlarını (S2O8
2- ) aktive ederek sülfat 

radikallerinin üretilmesini sağlamaktadır.   

                          S2O8
2-  Fe2+  Fe3+  SO4

 SO4
2-         k=17-20 s-1 M-1                        (2) 

Oksidasyon potansiyeli yüksek sülfat radikalleri organik maddeleri oksidasyon ara ürünlerine dönüştürmekte ve 

reaksiyon koşullarında da bağlı olarak ilerleyen arıtma sürelerinde tamamen oksidasyon son ürünlerine 

mineralize (karbondioksit ve su) edebilmektedir. 

 Sülfat radikalleri organik maddelerin yapılarından bir elektron koparmakta, reaktif organik radikalleri meydana 

getirmektedir. 

                                                       SO4
  R  R  SO4

2-                                                   (3) 

Organik radikaller, eşlenmemiş elektronları sebebi ile oldukça reaktif olmalarından dolayı, su ile reaksiyona 

girip oksijen atomlarını yapılarına bağlayarak okside olabilirler. 

                                 R  H2O  ROH  H                                                    (4) 

Reaktif yapıdaki organik radikaller birbirleri ile reaksiyona girip yüksek molekül ağırlığına sahip dimerleri de 

oluşturabilmektedir. 

                                                         R  R  RR(dimer)                                                      (5) 

Sonlanma reaksiyonlarında, suda bulunan sülfat radikalleri, organik radikaller ile reaksiyona girerek halka 

yapısını kırabilir veya dimerleri parçalayarak farklı organik yan ürünleri meydana getirebilir. (Şepçi, 2014) 

                             R  SO4
  SO4

2-  ürünler                                                (6) 

                                                   RR  SO4
  SO4

2-  ürünler                                              (7) 

  

Bu çalışmada kağıt endüstrisi atıksularının elektro aktive edilmiş persülfat yöntemi ile arıtılabilirliği 

araştırılacak, cevap yüzey yöntemi kullanılarak proses optimizasyonu ortaya konulmuştur. Elektrot olarak demir 

elektrotlar kullanılmıştır. İşletme parametrelerinin(oksidant dozajı, akım yoğunluğu, pH, ve reaksiyon süresi) 

sistem cevabı olan bulanıklık giderim verimleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.  Modelleme sonucu 

belirlenen optimum şartlar altında proses maliyeti hesaplanmıştır.  

 

Materyal-Metot 

 

 Atıksu Karakterizasyonu 
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Bu çalışmada kullanılan atıksu, İstanbul-Halkalı bölgesinde hizmet veren bir kağıt işleme ve geri kazanım 

endüstrisinden temin edilmiştir. Çalışma süresince tesisten alınan atıksu +4 °C’de muhafaza edilmiştir. Kağıt 

işleme ve geri kazanım tesisine ait atıksuyun karakterizasyonu Tablo 1’de verildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 1. Atıksu karakterizasyonu 

Parametre Ortalama Değer Değer Aralığı 
pH 6,15 6,2-6,1 
İletkenlik, mS/cm 5,4 5,7-5,1 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı, mg/L 11700 12500-10900 
Toplam askıda katı madde, mg/L 79 84-74 
Bulanıklık, NTU 400 405-395 

 

 

Deney Düzeneğinin Kurulumu ve İşletilmesi 

Deneysel çalışmalar, laboratuvar ölçekli (9 cm çapında ve 13 cm yüksekliğinde), pleksiglass malzemeden 

yapılmış bir elektrokimyasal reaktörde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan reaktörün şematik çizimi Şekil 

1’de görülmektedir. Çalışmada 4 kutuplu demir elektrot serisi (2 anot ve 2 katot-1,5 cm aralıklarla yerleştirilen) 

ile 500 mL atıksu arıtılmıştır. Atıksu iletkenlik seviyesi istenilen elektrik akımını sağlamaya yeterli 

olmadığından her set öncesi 1 g NaCl kimyasalı ilave edilmiştir. Her bir deney setinden önce, elektrotlar aseton 

ile yıkanmış ve alüminyum elektrotların yüzeyindeki kirlilikler,  100 cm3 HCI çözeltisi(%35) ile 200 cm3 

heksametilentetraamin sulu çözeltisinin (%2,80) karıştırılmasıyla hazırlanan çözeltiye 5 dk maruz bırakılmak 

suretiyle giderilmiştir. Elektro aktif persülfat deneyleri için uygulanan model kodları ve seviyeleri ön çalışmalar 

sonucunda belirlenmiş ve Tablo 2’de gösterilmiştir. Her bir deney aşamasından sonra çökelmeye bırakılan 

numunelerin çökelme süresi sonunda üst fazından numune alınarak analizler yapılmıştır.  

 

Şekil 1. Elektrokimyasal reaktörün şematik çizimi 

Tablo 2. Deneysel tasarım kodları ve seviyeleri 

Faktörler Orijinal faktör Faktör kodları 

1 

2 3 

4 

 
5 

6 

7 

8 

1- Elektriksel güç kaynağı 
2- Elektriksel akım gösterge 

paneli 
3- Potansiyel volt gösterge 

paneli 
4- Anot elektrik kablosu 
5- Katot elektrik kablosu 
6- Pleksiglass reaktör 
7- Manyetik karıştırıcı 
8- Plaka elektrotlar 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

775 
 

(X) -2 -1 0 +1 +2 

S2O8/KOİ X1 0,5 2 3,5 5 6,5 

Akım (A) X2 0,25 1,25 2,25 3,25 4,25 

pH X3 6 7,5 9 10,5 12 

Reaksiyon Süresi (dakika) X4 5 10 15 20 25 

 

Deneysel Tasarım 

Çalışma kapsamında kağıt işleme ve geri kazanım endüstrisi atıksuyundan bulanıklık gideriminde elektro aktif 

edilmiş persülfat prosesi optimizasyonu üç analitik adımda (ön çalışmalar yardımıyla faktör ve değişkenlerin 

belirlenmesi, varyans analizi ve cevap yüzey grafiklerinin çizimi, optimizasyonun uygun model çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi) elde edilmiştir. Deneylerin istatiksel tasarımı ve veri analizleri için, Statgraphics Centurion 

XVI.I yazılımı kullanılmıştır. Bu çalışmada, cevap yüzey yöntemi olan 4 bağımsız değişkenli ve 5 farklı seviyeli 

full faktöriyel merkezi kompozit dizayn (CCD) modeli kullanılmış ve toplamda 30 deney seti ile çalışılmıştır. 

Tablo 3’de ise deneysel tasarım matrisi ve cevabı (bulanıklık giderimi) verilmiştir.  

 

Tablo 3. CCD deneysel tasarım matrisi ve cevabı 

No X1 X2 X3 X4 S2O8/KOİ 
Akım 

(A) 
pH 

Reaksiyon Süresi 

(dk) 
Cevap (Bulanıklık giderimi, 

%) 

1 +1 +1 +1 +1 5 3,25 10,5 20 84,0 

2 +1 +1 +1 -1 5 3,25 10,5 10 38,6 

3 +1 +1 -1 +1 5 3,25 7,5 20 86,2 

4 +1 +1 -1 -1 5 3,25 7,5 10 74,5 

5 +1 -1 +1 +1 5 1,25 10,5 20 68,5 

6 +1 -1 +1 -1 5 1,25 10,5 10 53,8 

7 +1 -1 -1 +1 5 1,25 7,5 20 90,4 

8 +1 -1 -1 -1 5 1,25 7,5 10 84,5 

9 -1 +1 +1 +1 2 3,25 10,5 20 84,0 

10 -1 +1 +1 -1 2 3,25 10,5 10 88,4 

11 -1 +1 -1 +1 2 3,25 7,5 20 87,2 

12 -1 +1 -1 -1 2 3,25 7,5 10 95,5 

13 -1 -1 +1 +1 2 1,25 10,5 20 28,0 

14 -1 -1 +1 -1 2 1,25 10,5 10 41,3 

15 -1 -1 -1 +1 2 1,25 7,5 20 21,0 

16 -1 -1 -1 -1 2 1,25 7,5 10 18,4 

17 +2 0 0 0 6,5 2,25 9 15 83,8 

18 -2 0 0 0 0,5 2,25 9 15 18,0 

19 0 +2 0 0 3,5 4,25 9 15 93,6 

20 0 -2 0 0 3,5 0,25 9 15 57,3 
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21 0 0 +2 0 3,5 2,25 12 15 78,4 

22 0 0 -2 0 3,5 2,25 6 15 89,7 

23 0 0 0 +2 3,5 2,25 9 25 95,9 

24 0 0 0 -2 3,5 2,25 9 5 58,5 

25 0 0 0 0 3,5 2,25 9 15 87,4 

26 0 0 0 0 3,5 2,25 9 15 86,6 

27 0 0 0 0 3,5 2,25 9 15 85,5 

28 0 0 0 0 3,5 2,25 9 15 88,2 

29 0 0 0 0 3,5 2,25 9 15 84,0 

30 0 0 0 0 3,5 2,25 9 15 38,6 

 
 

Sonuç ve Değerlendirmeler 

İkinci dereceden polinomiyal cevap yüzey modeli, CCD ile elde edilen deney sonuçlarının tahmin edilen 

değerlerle uyumunu analiz etmek için uygulanmıştır. Demir elektrot kullanılarak uygulanan elektro aktif edilmiş 

persülfat prosesi ile kağıt işleme ve geri kazanım endüstrisi atıksuyundan bulanıklık giderimini ifade etmek için; 

Tablo 3’te verilen deneysel sonuçlar baz alınarak oluşturulan kodlanmış değişkenlerin yer aldığı regresyon 

denklemi aşağıda verilmiştir. 

Bulanıklık giderimi, % = -237,945 + 77,4689*X1 + 71,3964*X2 + 20,726*X3 - 0,974479*X4 - 4,46157*X1^2 
- 10,8458*X1*X2 - 3,06389*X1*X3 + 0,8425*X1*X4 - 3,90104*X2^2 - 1,07083*X2*X3 + 0,43125*X2*X4 
- 0,778241*X3^2 + 0,254167*X3*X4 - 0,138542*X4^2                      
                                                                                                                                                  (1) 
Denklem (1)’de katsayıların pozitif işareti sinerjik etkinin, negatif işareti ise antagonistik etkinin göstergesidir 

(Baipai S. S., 2012). Bağımsız işletme değişkenleri göz önüne alındığında, S2O8/KOİ, uygulanan akım ve atıksu 

giriş pH’ı bulanıklık giderimi üzerinde belirgin pozitif etkisinin, reaksiyon süresinin ise belirgin negatif etkisinin 

olduğu görülmektedir.  Katsayı işaretleri pozitif olan bağımsız işletme parametrelerinin katsayı değerleri 

arttıkça, bulanıklık giderim verimleri de artmakta ve katsayı işaretleri negatif olan bağımsız işletme 

parametrelerinin katsayı değerleri azaldıkça, giderim verimi de azalmaktadır. 

 

Modelin istatiksel olarak değerlendirilmesi, ANOVA ile gerçekleştirilmiştir. Elektro aktif edilmiş persülfat 

prosesi ile atıksudan bulanıklık giderimi için deneysel sonuçlar kullanılarak oluşturulan tahmini cevap yüzey 

modeli regresyon parametreleri varyans analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Yüksek F değeri ilgili terimin 

önemine işaret eder. F değerinin yeterli derecede yüksek değere sahip olup olmadığı ise p değeri ile 

değerlendirilir. Düşük p değeri hipotezin reddedilmesini işaret ederken, aynı zamanda değişkenin anlamlılığını 

ifade etmektedir.  0.05’den düşük değere sahip p değerleri regresyon modelinin istatiksel olarak anlamlı 

olduğunu doğrulamaktadır (Kumar, 2009) (Armani-Ghadima, 2013). Bununla beraber değişkenin anlamlı olup 

olmaması ile ile ilgili değerlendirme yapılırken kareler toplamı mutlaka dikkate alınmalıdır. Kareler toplamının 

değerinin artmasıyla değişkenlerin anlamlılığı da artmaktadır (Ravikumar, 2007) (Jing X. C., 2011). “Prob>F” 

değerinin 0,0001’den düşük değerlere sahip olması durumunda, model istatiksel olarak çok anlamlı ve model 
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terimleri %95 olasılık seviyesinde anlamlıdır şeklinde değerlendirme yapılabilir. “Prob>F” değerlerinin 

0.05’den düşük olduğu durumlarda ise, model terimleri anlamlı şeklinde ifade edilmektedir. 

Tablo 4. Cevap yüzey modeli ANOVA sonuçları 

Kaynak 
Kareler 
Toplamı 

S.D. Kareler Ortalaması F-Oranı P-Değeri Yorum 

Model 16335,16 14 1166,797 10,64 0,0000223 Çok Anlamlı 
A:X1 2568,87 1 2568,87 23,43 0,0002 Anlamlı 
B:X2 3878,58 1 3878,58 35,38 <0,0001 Çok Anlamlı 
C:X3 365,82 1 365,82 3,34 0,0877 Anlamsız 
D:X4 694,45 1 694,45 6,33 0,0237 Anlamlı 
AA 2764,04 1 2764,04 25,21 0,0002 Anlamlı 
AB 4234,76 1 4234,76 38,62 <0,0001 Çok Anlamlı 
AC 760,381 1 760,381 6,94 0,0188 Anlamlı 
AD 638,826 1 638,826 5,83 0,0290 Anlamlı 
BB 417,411 1 417,411 3,81 0,0700 Anlamsız 
BC 41,2806 1 41,2806 0,38 0,5487 Anlamsız 
BD 74,3906 1 74,3906 0,68 0,4230 Anlamsız 
CC 84,1 1 84,1 0,77 0,3949 Anlamsız 
CD 58,1406 1 58,1406 0,53 0,4777 Anlamsız 
DD 329,036 1 329,036 3,00 0,1037 Anlamsız 
Total hata 1644,62 15 109,642    
Total (corr.) 17979,8 29     
R2 %90.85      

 

Tablo 4’de cevap yüzey metodu regresyon parametreleri ANOVA sonuçları verilmiştir. Model F değeri 10,64 

ve p değeri 0,0000223 olarak belirlenen model değerleri elde edilen sonuçların çok anlamlı olduğunu, bulanıklık 

giderimi için değişkenler ile hedefler arasındaki ilişkinin model yardımıyla açıklanabilirliğini ortaya 

koymaktadır.  

Model yardımıyla elde edilen değerlere karşılık deneysel olarak elde edilen değerler kullanılarak çizilen grafik 

birinci dereceden doğru vermekte, bulanıklık giderimi için çizilen grafiğin R2 değeri 0,9085 olarak 

belirlenmiştir. Yüksek R2 değeri deneysel verilerin model sonuçları ile uyum içinde olduğunu göstermektedir. 

Fe elektrotlar kullanılarak gerçekleştirilen elektro aktif edilmiş persülfat prosesi ile maksimum kirletici giderimi 

için optimum proses parametrelerinin belirlenmesi için cevap yüzey modeli baz alınarak sayısal optimizasyon 

uygulanmıştır. Optimize şartlar Tablo 5’de verilmiştir. Maksimum giderim verimleri, model yardımıyla 

belirlenen optimum proses şartları altında gerçekleştirilen deneysel çalışma sonucunda elde edilmiştir. Optimum 

şartlar altında bulanıklık giderim verimi % 99,8 olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 5. Proses değişkenlerinin optimum işletme şartları 

Faktör Optimum 

S2O8/KOİ 6,5 

Akım (A) 0,25 

pH 6,25 

Reaksiyon Süresi (dakika) 25 

 

 

Şekil 2. Deneysel verilere karşılık model tahminleri 

Cevap yüzey modeli grafikleri Şekil 3’de verilmiştir. Şekil 3’den görüldüğü gibi bir değişken merkezde sabit 

tutulurken diğer iki değişken belirlenen sınırlar arasında değerler almaktadır. Cevap yüzeyi ve kontür grafiği 

sabit tutulan bir değişken ve sınırlar arasında değerler alan iki değişkenin bir fonksiyonudur. 
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Şekil 3. Cevap yüzey model grafikleri 

İşletme Maliyeti 

İşletme maliyeti herhangi bir atıksu arıtma prosesinin uygulanabilirliğinin fizibilitesini yapmak için kullanılan 

en önemli parametrelerden biridir.  İşletme maliyeti aşağıda verilen eşitlik yardımıyla hesaplanır (Bayramoğlu, 

2007) (Sridhar, 2011). 

                                                                         (2) 

Eşitlikte Cenerji değeri enerji sarfiyatını (kWh/m3), Celektrot değeri elektrot sarfiyatını (kg/m3) ve Ckimyasal 

değeri atıksuyun arıtılmasında kullanılan kimyasal sarfiyatını (kg/m3) göstermektedir. İşletme maliyeti çalışan 
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ücreti, bakım ve diğer sabit giderleri de içermektedir. İkincil maliyet öğeleri çoğunlukla elektrot materyalinin 

tipinden bağımsızdır  (El-Ashtoukhy, 2009). Bu çalışmada, enerji ve elektrot materyali maliyeti ana maliyet 

öğeleri olarak ele alınmıştır. Maliyet analizi hesaplamaları,  bulanıklık giderimi için optimum şartlar baz alınarak 

yapılmıştır. 

EC prosesindeki ana işletme maliyeti bileşeni Cenerji olarak ifade edilen elektriksel enerji sarfiyatıdır. 

Elektriksel enerji sarfiyatı Denklem (3) kullanılarak hesaplanmaktadır (El-Ashtoukhy, 2009). 

                                                                                                                 (3)       

Bu eşitlikte, Celektrot enerji sarfiyatını (kWh/m3), U uygulanan voltajı (V), I akım (A), t reaksiyon süresini 

(saat) ve V arıtılan atıksu miktarını (m3) ifade etmektedir. 

Çözünen elektrot miktarı teorik olarak Faraday kanunları kullanılarak hesaplanmaktadır. 

                                                                                                          (4) 

Bu denklemde, C (g/L)  elektroliz hücresindeki demir konsantrasyonu, I akım (A), t reaksiyon süresini (saat), 

M anodun moleküler ağırlığı (g/mol), Z kimyasal eşdeğerliği, F değeri Faraday sabitini (96500 C/mol) ve V 

arıtılan atıksu hacmini(m3) ifade etmektedir. 

Kimyasal maliyeti olarak yalnızca ilave edilen persülfat miktarına göre hesap yapılmıştır. pH ayarlama ve 

iletkenlik düzeyini arttırmak için eklenen düşük miktarlar hesaba dahil edilmemiştir. 

Kağıt işleme ve geri kazanım endüstrisi atıksuyunun bulanıklık giderimi için Fe elektrotlar kullanıldığında 

işletme maliyeti 2,82 €/m3 olarak hesaplanmıştır.  

Sonuç 

Çalışma sonucunda kağıt işleme ve geri kazanım endüstrisi atık sularından demir elektrotların kullanıldığı 

elektro aktif edilmiş persülfat prosesi ile yüksek oranda bulanıklık giderim verimleri elde edilmiştir. Çalışma 

sonuçları, elektropersülfat prosesinin kağıt işleme ve geri kazanım endüstrisi atıksuyundan düşük enerji sarfiyatı 

ile yüksek kirletici giderim verimi sağlamak için, uygun bir arıtma alternatifi olduğunu göstermiştir. Kirletici 

giderim verimleri giriş pH, akım,  S2O8/KOİ ve reaksiyon süresinin bir fonksiyonudur. Cevap yüzey yöntemi, 

kağıt işleme ve geri kazanım endüstrisi atıksularında elektropersülfat prosesinin uygulanmasında başarılı bir 

şekilde uygulanmıştır. Optimum şartlar altında Fe elektrotlar kullanılarak sağlanan giderim verimi % 99,8 olarak 

belirlenmiştir. Optimum şartlarda işletme maliyeti 2,82 €/m3 olarak tespit edilmiştir. Cevap yüzey grafikleri ve 

deneysel ve tahmin edilen değerlerdeki düşük hata oranları modellerden elde edilen değerler ile gerçek veriler 

arasındaki uyumun göstergesidir. Sonuçlar, cevap yüzey yönteminin, kağıt işleme ve geri kazanım endüstrisi 

atıksuyuna uygulanan elektropersülfat prosesinin işletme şartlarının optimizasyonu için etkili bir yöntem 

olduğunu doğrulamaktadır. 
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88-) THE EFFECT OF DİFFERENT FORMULATİONS ON PHYTOSEİLUS 
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Abstract 

Recently, the importance of pesticide problem has increased due to intensive pesticide usage. In order to combat 

this problem, the effectiveness of three different formulations was determined. The aim of the study was to 

detect side effects of the three different formulations on predatory mite, Phytoseiulus persimilis (Acari: 

Phytoseiidae) fed on spider mites that cause economic losses on cultivated plants. Bean plants (Phaseolus 

vulgaris cv. Barbunia) were grown to rear Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and conduct laboratory 

experiment. Phytoseiulus persimilis was reared on bean plants infested with T. urticae in climate room. The 

effectiveness of the formulations on P. persimilis was investigated in Petri dish experiments. The experiments 

were carried out at 25 ± 1 ° C temperature and 60 ± 10% relative humidity in a climate room. Mortality rates of 

formulations were recorded on days 1, 3 and 5, and their effectiveness was compared to IOBC values by using 

Abbott formulation. The results of the study showed that formulation 1, 2 and 3 in the first day were found to 

be ineffective with 2, 9 and 4% mortality rate, respectively.  In the third day, formulations were found ineffective 

against P. persimilis with a mortality rate of %13 for formulation 1, %22 for formulation 2 and %16 for 

formulation 3. On the fifth day, the mortality rates of the formulations were between 19% and 27%, and the 

formulations were ineffective against P. persimilis on 1st, 3th and 5th days. In conclusion, the formulations used 

in side effect tests were generally ineffective, low-grade effective or moderately effective on P. persimilis. In 

addition, all formulations were found to be ineffective at the 1 st, 3 rd and 5 th days. As a result, it was determined 

that the formulations were ineffective on the predatory mite, P. persimilis.  

Key words:  Phytoseiulus persimilis, formulation, side effect, pesticide 

 

Farklı Formülasyon Tiplerinin Phytoseilus persimilis Üzerine Etkisi 

 

Özet 

Son zamanlarda yoğun pestisit kullanımından dolayı pestisit probleminin önemi artmıştır. Bu problemle 

mücadele amacıyla üç farklı formülasyonun etkinliği saptanmıştır. Çalışmada üç farklı formülasyonun önemli 

ekonomik kayıplara neden olan bitki zararlısı akarlarla beslenen Phytoseilus persimilis (Acari: Phytoseiidae)’e 

yan etkilerin saptanması amaçlanmıştır.  Laboratuvar denemesinde ve Tetranychus urticae (Acari: 

Tetranychidae)’nin yetiştirilmesinde kullanılmak üzere fasulye bitkisi (Phaseolus vulgaris cv. Barbunia) üretimi 

yapılmıştır. Phytoseiulus persimilis iklim odasında Tetranychus urticae ile enfekte olmuş fasulye bitkilerinde 
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yetiştirilmiştir. Petri kabı denemelerinde formülasyonların P.persimilis üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. 

Denemeler 25±1° C sıcaklık ve %60 ±10 orantılı neme sahip iklim odasında yürütülmüştür. Formülasyonların 

%de ölüm oranları 1., 3. ve 5. günlerde rapor edilmiş ve bunların etkinliği abbott formülü kullanılarak IOBC 

sınıf değerlerine göre karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları ilk günde formülasyon 1, 2 ve 3’ün sırasıyla %2, 

9 ve 4 ölüm oranı ile etkisiz olduğunu göstermiştir. Üçüncü günde formülasyon 1 %13, formülasyon 2 %22, ve 

formülasyon 3 %16 ölüm oranıyla P. persimilis’e etkisiz olduğu tespit edilmiştir. Beşinci gün ise 

formülasyonların ölüm oranları %19 ile %27 arasında olup formülasyonların 1. 3. ve 5. günlerde P. persimilis’e 

etkisiz olduğu görülmektedir. Sonuç olarak yan etki denemelerinde kullanılan formülasyonların genellikle 

etkisiz, düşük derecede etkili veya orta derecede etkilidir. Ayrıca tüm formülasyonların 1., 3. ve 5. günde de 

etkisiz  olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak formülasyonların avcı akar P. persimilis’e etkisiz olduğu tespit 

edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Phytoseilus persimilis, formülasyon, yan etki, pestisit 

 

Giriş 

Yoğun pestisit kullanımı sonucu artan kalıntı problemi ile mücadele amacıyla kullanılan yöntemler 

incelendiğinde yıkama, soyma, haşlama, kızartma, depolama gibi yöntemlerin kullanıldığı fakat istenilen etkiye 

ulaşılamadığı görülmektedir. Bu nedenle kalıntı problemi ile mücadele amacıyla farklı maddeler kullanılarak 

etkili 3 formülasyon elde edilmiştir. Bu elde edilen formülasyonların ise bitkisel ürünlerde kalıntı problemini 

azaltmasının yanında tarımsal zararlılarla mücadelede kullanılan doğal düşmanlara herhangi bir zararının 

olmaması beklenmektedir. Bu nedenle çalışmada kültür bitkilerinde yoğun ekonomik kayıplara neden olan 

akarlarla mücadelede kullanılan doğal düşman Phytoseilus persimilis’e etkinlinliği saptanmış olan 3 farklı 

formülasyonun yan etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.  

Yöntem 

Denemede kullanılmak üzere ve Tetranychus urticae üretiminde fasulye bitkisi (Phaseolus vulgaris cv. 

barbunia) üretimi yapılmıştır. Aydın bölgesindeki çilek tarlalarından toplanan Tetranchus urticae bireyleri temiz 

fasulye bitkileri üzerine bulaştırılıp iklim odalarında çoğaltılmıştır. Avcı akar P. persimilis Hatay bölgesindeki 

fasulye bitkilerinden toplanmıştır. Denemede 3 farklı formülasyon kullanılmıştır. Elde edilen formülasyonların 

P. persimilis üzerindeki etkinliğini belirlemek için çalışmalar 25±1 oC sıcaklık ve %60±10 orantılı neme sahip 

iklim odasında yürütülmüştür. Her petriye denemenin 1 gün öncesinden ortalama 300 T. urticae bireyleri 

aktarılmıştır. 24 saat sonra her petriye 10 P. persimilis ergini gelecek şekilde aktarma işlemi gerçekleştirilmiş 

ve pamuk etrafı suyla doldurularak avcı akarların kaçması engellenmiştir. Daha sonra yapraklara üç farklı 

formülasyon ayrı ayrı püskürtülmüştür. Kontrol olarak ise saf su kullanılmıştır. Çalışma 20 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Püskürtmeden 1, 3 ve 5 gün sonra stereo-binoküler mikroskop yardımı ile canlı ve ölü birey 

sayıları ayrı ayrı kaydedilmiştir. Veriler arasındaki farklılık Genel Doğrusal Model kullanılarak 

karşılaştırılmıştır (SPSS, 2011). 
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Sonuçlar 

Çalışmada Abbott formülü kullanılarak elde edilen yüzde ölüm oranları IOBC sınıf değerlerine göre 1. Gün 

formülasyon 1 %2, formülasyon 2 %9 ve formülasyon 3 %4 ölüm oranıyla değerlendirildiğinde 

formülasyonların P. persimilis’e etkisiz olduğu görülmektedir. 3. Gün formülasyon 1 %13, formülasyon 2 %22, 

ve formülasyon 3 %16 ölüm oranıyla yine P. persimilis’e etkisiz olduğu tespit edilmiştir. 5. Gün ise 

formülasyonların ölüm oranları %19 ile %27 arasında olup formülasyonların 1. 3. ve 5. günlerde P. persimilis’e 

etkisiz olduğu görülmektedir. Sonuç olarak yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde P. persimilis’le yan etki 

denemelerinde kullanılan pestisitlerin genellikle etkisiz, düşük derecede etkili veya orta derecede etkili olduğu 

bu çalışmada ise tüm formülasyonların 1., 3. ve 5. günde de etkisiz olacak kadar düşük oranda ölüme neden 

olduğu ve böylece formülasyonların avcı akar P. persimilis’e etkisiz olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).    

Tablo 1. Formülasyonların P. persimilis üzerinde etkisi 

 Ölüm oranı (%±SH)        

  Formülasyon  1 Formülasyon 2 Formülasyon 3 Kontrol F P 

1. gün 2±0,9b 9±2,6a 4±1,7ab 2±0,8b 4,116 P< 0,05 

3. gün 13±3,2ab 22±3,2a 16±2,2a 6±1,5b 7,514 P<0,01 

5. gün 22±3,7a 27±2,4a 19±2,5a 7±1,7b 10,066 P<0,01 

*Aynı satırda aynı harfi içeren ortalamalar arasındaki fark Tukey testine göre istatistiki olarak önemli 

değildir(P=0.05) 

Tartışma 

Bulut & Madanlar (2004) P. persimilis'e bazı doğal pestisitlerin yan etkilerini gözlemlemişlerdir. Çalışmada bu 

çalışma ile benzer şekilde petri denemesi yapılarak doğal pestisitler fasulye yapraklarının arka yüzeyine 

püskürtülmüştür. Sonuç olarak sodyum bikarbonat, hot pepper wax ve arap sabununun sırasıyla %12, %14 ve 

%18 ergin öncesi ölüm oranı etkisiyle P. persimilis'e zararsız olduğu saptanmıştır. Arap sabunu ile daha önce 

yapılan çalışmalarda arap sabunun avcı akarlara zararsız olduğu, beyaz sinek, kırmızı örümcek, yaprak biti ve 

thripse ise etkili olduğu dolayısıyla pratikte arap sabunu kullanımının çalışmada kullanılan formulasyonlar gibi 

önemli olduğu belirtilmiştir (Madanlar vd., 2000; Tüzel vd., 2002; Bulut & Madanlar, 2004). P.persimilis’le 

yapılan başka bir çalışmada  Organica neem oil ve Neemazal'ın %68 ve %78 ergin öncesi ölüm oranıyla P. 

persimilis'e az zararlı olduğu, tütün uygulamasının %87 ölüm oranıyla orta derecede zararlı olduğu, herba vethyl 

adlı pyrethrum preparatının ise  %100 etkiyle zararlı olduğu saptanmıştır (Bulut & Madanlar, 2004). 
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89-)  HASTANE ÖNCESİ İNME TANILAMA VE YÖNETİMİ 

Seher YAMAN1, Sakine BOYRAZ2, 
 
1Sağlık Bakanlığı Aydın 112 Acil Ambulans Hizmetleri, 2Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç 

Hastalıkları Hemşireliği Anabillim Dalı, 
 
 Hastane Öncesi İnme Tanılama ve Yönetimi 

Bu araştırma Sağlık Bakanlığı’na bağlı "Aydın 112 İl Ambulans Servisi"nde görev yapan 112 acil 

sağlık ekibinin, inme vakalarını doğru tanılama oranlarının ve inme vakalarına müdahalelerin değerlendirilmesi 

amacıyla kesitsel ve metodolojik bir çalışma olarak yapılmıştır. 

Araştırmada, Aydın merkezde bulunan A2 tipi acil sağlık istasyonlarına ait, hastaneye nakil edilen vaka 

kayıtları alınmıştır. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada (Aralık/ Ocak/ Şubat) 1453 vaka 

kaydı, ikinci aşamada (Haziran/ Temmuz/ Ağustos) 2029 vaka kaydı (toplam: 3482 vaka) incelenmiştir. Veriler, 

araştırmacı tarafından hazırlanan “Yapılandırılmış Soru Formu” ve “Cincinati Hastane Öncesi İnme Skalası” ile 

elde edilmiştir.  

Veri analizleri duyarlılık, özgüllük, doğruluk oranı ve pozitif prediktif değerleri hesaplanarak 

değerlendirilmiştir. 

112 acil sağlık ekibi tarafından; birinci aşamada 91 vakaya, ikinci aşamada ise 55 vakaya inme ön tanısı 

konulmuştur. Hastane acil servislerinde ise birinci aşamada 63 ve ikinci aşamada da 63 vakaya inme tanısı 

konulmuştur. Acil serviste inme tanısı konulmuş vakaların, birinci aşamada 112 acil sağlık ekipleri tarafından 

%69,9’unun, ikinci aşamada ise %38,1’inin inme tanısının uyumlu olduğu belirlenmiştir. 112 acil sağlık 

ekiplerinin inme vakalarını doğru tanılama duyarlılığının, birinci aşamada %64; ikinci aşamada %38 olduğu 

tespit edilmiştir. Cincinati hastane öncesi inme skalasının, inme ön tanısını doğru tespit etme duyarlılığının %47 

olduğu tespit edilmiştir.  

İnme ön tanılı vakalara yapılan solunum desteği, dolaşım desteği ve medikal destek girişimlerinin 

eğitim sonrası dönemde olumlu yönde etkilendiği görülmüştür. 

Sonuç: Hastane öncesi dönemde 112 acil sağlık ekiplerinin inme vakalarını doğru tanılamada eksikliklerinin 

olduğu, yapılan eğitim ve kullanılan skalaların güncellenmesinin gerekliliği ortaya koyulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: İnme, Cincinnati hastane öncesi inme skalası, 112 acil servis 

 

Abstract 
 
Diagnosis and Management of Stroke Before The Hospital 

This study was carried out as a cross-sectional study for the purpose of evaluating 112 emergency health 

teams working in the "Aydın 112 Provincial Ambulance Service" dependent to the Ministry of Health, for the 

correct diagnosis of stroke cases and their interventions before the hospital.  

Case records of A2 type emergency health stations in the city center of Aydın which were transferred to 

the hospital were examined in two stages (total: 3482 cases). In the first stage (December/January/February), 
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1453 case records were examined. According to the data obtained, 112 emergency health teams were educated 

about the correct diagnosis and management of the stroke before hospital. In the second stage 

(June/July/August), 2029 case records were examined. The data were obtained by the "Structured questionnaire" 

prepared by the researcher and the "Cincinnati Prehospital Stroke Scale". Data analyzes were assessed by 

calculating sensitivity, specificity, accuracy, and positive predictive values. 

112 emergency medical teams have been diagnosed with a preliminary diagnosis of stroke in 91 cases in 

the first stage and 55 cases in the second stage. In the hospital emergency departments, 63 cases were diagnosed 

with stroke in the first stage and 63 cases were diagnosed with stroke in the second stage. It was determined that 

strokes were consistent with 69.9% in the first stage and 38.1% in the second stage when the compatibility of 

stroke diagnosis was checked between the cases diagnosed by 112 emergency health teams and the cases 

diagnosed in emergency service. The sensitivity of 112 emergency health teams to the correct diagnosis of stroke 

cases was 64% in the first stage and 38% in the second stage. 

The Cincinnati Prehospital Stroke Scale used by 112 emergency health teams to pre-diagnose the stroke 

was found to be 47% sensitive in detecting the stroke.  

Breathing support, circulatory support, and medical support initiatives to cases with stroke pre-diagnosis 

were seen to be positively affected after the training period. 

As a result, 112 emergency health teams were found to have deficiencies in correct diagnosis of stroke 

cases in the prehospital period and the necessity of updating of trainings and used scales was revealed.  

 

Key words: Stroke, Cincinnati prehospital stroke scale, 112 emergency service. 

 

 

Hastane Öncesi İnme Tanılama ve Yönetimi 

Giriş 

          İnme; önlenebilen, tedavi edilebilen ve tüm dünyada önemli toplumsal etkilere sahip olan bir sağlık 

sorunudur. Dünya’da ikinci ölüm nedeni olan inme, yetişkinlerde sakat kalma sebepleri arasında ilk sırada yer 

almaktadır (Hankey, 2005; Durna & Tülek, 2012; Jauch vd., 2013; Hölscher vd., 2013; Benjamin vd., 2017)  

İnmenin doğru tanımlanması ve gerekli müdahalelere erken başlanması hususunda en önemli aşama 

hastane öncesi dönemi kapsamaktadır. Hastane öncesi dönem, inme belirti ve bulgularının birey veya tanık 

tarafından tanınması,  tıbbi yardım almaya karar verilmesi ve karar verildikten sonra hastaneye nakli ile sonlanan 

dönemi ifade etmektedir  (Tunç, 2011). Aynı zamanda hastane öncesi gecikme, tıbbi yardımın alınması ve 

hastanın transportu aşamasında da önemli ölçüde yaşanmaktadır. Çin’de yapılan bir çalışma, 112 acil servis 

ekiplerinin inme vakalarının 1/3’ünü tanılamada yetersiz olduğuna ve bu alandaki eksikliklere dikkat 

çekmektedir (Jiang vd., 2016).  

İlk 3 saatte gelen akut iskemik inme hastalarında rekombinan doku plazminojen aktivatörü (rt-PA) ile 

intravenöz trombolitik tedavisinin etkinliği kanıtlanmıştır. 2008 yılında tamamlanan European Cooperative 

Acute Stroke Study (ECASS3) çalışmasının ardından tedaviye başlama süresi 4,5 saate uzatılmıştır (Ringleb 

vd., 2008; Tanrıverdi vd., 2012; Kutluk, 2016). İnme vakalarının 4,5 saat içinde trombolitik uygulanabilecek bir 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benjamin%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28122885
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merkeze nakledilmesi hayati önem taşımaktadır (Middleton, Grimley, & Alexandrov, 2015). Ülkemizde, inme 

tedavisini yüksek kalitede veren kapsamlı inme merkezleri olmasına rağmen yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Bu 

sebeple, bireylerin hastaneye geç başvurma nedenlerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile inme 

hastalarında rt-PA kullanımının artırılması öngörülmektedir (Tunç, 2011; Livesay, 2014; Oruç vd., 2015). 

İnme vakalarında organize bir bakım ile hasta sonuçlarının daha iyiye gideceği gerçeğinden yola çıkan 

birçok organizasyon, inme tedavi ve bakımını standardize etmeye çalışmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayınlanan “Yetişkin Uygulama ve Çocuk Uygulama Kılavuzu”na göre inme tanılama ve 

müdahalelerin algoritması belirlenmiştir. Bu kılavuza göre 112 acil sağlık ekibi inme ön tanılamasında Cincinati 

Hastane Öncesi İnme Skalası (Cincinati Prehospital Stroke Scale=CPSS) kullanımı önerilmiştir 

(http://www.resmigazete.gov.tr). Ancak kılavuzda inme ön tanılamasında kullanılması önerilen CPSS'in 

sonuçlarını değerlendiren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yine ülkemizde inme vakalarında, hastane 

öncesi gecikme sürecinde, 112 acil servisin rolünü inceleyen çalışmalar da yetersizdir. Bu çalışmanın 

sonucunda, hastane öncesi gecikmenin önemli sebeplerinden biri olan 112 acil sağlık ekiplerinin inme vakalarını 

doğru tanılanmasının değerlendirilmesi ve inme vakalarının yönetiminde doğru müdahalelerin arttırılması ile 

ülkemiz akut inme verilerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. 

Gereç ve Yöntem 

Araştırmanın amacı 

Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aydın 112 İl Ambulans Servisinde görev yapan sağlık ekibinin, 

inme vakalarını doğru tanılama ve inme vakalarına müdahalelerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın tipi  

Çalışma, kesitsel ve metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın yapıldığı yer 

Araştırma, Aydın 112 İl Ambulans Servisine bağlı Aydın merkezde bulunan A2 tipi (Ambulansta; bir 

paramedik, bir yardımcı sağlık personel olması durumu) üç Acil Sağlık İstasyonunda  (ASİ) müdahale edilip ve 

hastaneye nakli sağlanmış vakalar değerlendirilmeye alındı. Ancak, A1 tipi (Ambulansta; bir doktor, bir 

yardımcı personel olma durumu) istasyonlar ve hastaneye nakledilmeyen (Hastaneler arası nakil, yerinde 

müdahale, eve nakil, ex yerinde bırakılan, nakil reddi, görev iptali, asılsız ihbar, başka araçla nakil, olay yerinde 

bekleme, tıbbi tetkik için nakil ) hastaların kayıtları araştırmaya dâhil edilmedi.  

Araştırmanın evreni/örneklemi 

İki aşamada gerçekleştirilmiş olan araştırmada, örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmanın birinci 

aşamasında (Aralık/ Ocak/ Şubat) 1453 vaka kaydı, ikinci aşamasında (Haziran/ Temmuz/ Ağustos) 2029 vaka 

kaydı (toplam: 3482 vaka) incelenmiştir. 

Veri toplama aracı 

Araştırma verileri; araştırmacı tarafından hazırlanan “Yapılandırılmış Soru Formu” ve “Cincinati 

Hastane Öncesi İnme Skalası” ile elde edilmiştir. Yapılandırılmış Soru Formu; literatür bilgisine (Kothari, Hall, 

Brott, & Broderick, 1997), “Sağlık Bakanlığı Aydın 112 İl Ambulans Servisi Ambulans Kayıt Formu”na ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yetişkin Uygulama ve Çocuk Uygulama Kılavuzu”na dayanılarak 

hazırlanmıştır (http://www.resmigazete.gov.tr). Bu forma; acil sağlık ekipleri tarafından inme ön tanısı ve diğer 
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tanıları alma durumu; inme ön tanısı konan vakalara hastane öncesinde yapılan müdahaleler; aynı vakaların acil 

serviste konulan tanıları (hastane kayıtlarından elde edildi) kayıt edildi. 

Cincinati Hastane Öncesi İnme Skalası (Cincinati Prehospital Stroke Scale=CPSS) (Şekil-1); Bu skala, 

1997 yılında Kothari ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Skala “yüz sarkması”, “kol düşmesi” ve 

“konuşma”yı değerlendiren üç bölümden oluşmaktadır. Bu üç işaretten biri anormal ise, inme olma ihtimali 

%72’olarak değerlendirilmektedir. Skalanın uygulanması yaklaşık bir-iki dakikayı almakta ve değerlendirmesi 

“normal” veya “anormal” olarak işaretlenmektedir. 

CPSS,  Aydın 112 İl Ambulans Servisi Ambulans Kayıt Formu’nda yer almadığından; kısa, anlaşılır 

bir kaşe haline dönüştürülerek, araştırma kapsamındaki acil sağlık istasyonlarının vaka formlarına eklendi.  

 

 

 

 

 

Şekil 1. Cincinati Hastane Öncesi İnme Skalası 

Verilerin toplanması  

Veriler; iki aşamada elde edildi. Birinci aşamada, geriye dönük üç aylık vaka kayıtları incelendi. Bu 

amaçla; Sağlık Bakanlığı Aydın 112 İl Ambulans Servisi Ambulans Kayıt Formu kayıtlarından yararlanıldı ve 

“Yapılandırılmış Soru Formu” dolduruldu. Daha sonra, Aydın 112 İl Ambulans Servisine bağlı Aydın merkezde 

bulunan A2 tipi ASİ’na bağlı 112 acil servis sağlık personeli, inme tanılaması ve CPSS kullanımına yönelik 

eğitimden geçirildi. Eğitimden sonraki ikinci aşamada ise üç aylık vaka kayıtları ve hastane kayıtları incelenerek 

veriler elde edildi.  

Verilerin değerlendirilmesi  

Veri analizleri “Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 18” programında 

yapılmıştır. Bulguların yorumlanmasında frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 

Değerlendirmede duyarlılık, özgüllük, doğruluk oranı ve pozitif prediktif değerleri hesaplanmıştır.  

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmanın etik uygunluğu için, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (Protokol No: 2016/783);verilerin toplanabilmesi için Aydın Sağlık 

Müdürlüğünden (02.03.2016 tarih ve 2769 sayı) gerekli resmi izin alınmıştır.  

 Normal Sağ      Sol 

Yüzde 

sarkma 

   

Kolda 

düşme 

   

Konuşma 

bozukluğu 

                               

Evet   

                                

Hayır  
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Bulgular ve Tartışma 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı “Aydın 112 İl Ambulans Servisi”nde görev yapan sağlık ekibinin, inme 

vakalarını doğru tanılama oranlarını ve inme vakalarına müdahalelerini değerlendirmek amacıyla yapılan bu 

çalışmada, iki aşamada toplanan verilerde toplam: 3482 vaka kaydı incelenmiştir. Bunlara inme ön tanısı 

açısından bakıldığında, 112 sağlık ekibi birinci aşamada: 1453 vakadan 91’ine, ikinci aşamada ise 2029 vakadan 

55’ine inme ön tanısı koyarak müdahale etmiştir. Ayrıca, 112 acil sağlık ekipleri tarafından en sık konulan ön 

tanılara bakıldığında; birinci aşamada "solunum sistemi" hastalıkları, ikinci aşamada ise "travmanın" en sık 

konulan ön tanı olduğu saptanmıştır (Tablo 1).   

 

Tablo 1. 112 Acil Sağlık Ekipleri Tarafından Konulan Ön Tanıların Dağılımı (N=3482) 
  Birinci aşama 

(n=1453) 
İkinci aşama 

(n=2029) 
  (n) (%) (n) (%) 
 
 
 
 
 
112 
acil 
servis 
ön 

tanılar

ı 

Solunum 
hastalıkları 

24
6 

16,
9 

18
8 

9,3 

Genel semptomlar 21
7 

14,
9 

34
7 

17,
1 

Travma 19
6 

13,
5 

41
6 

20,
5 

Serebral 
semptomlar 

15
5 

10,
7 

19
5 

9,6 

GİS semptomlar 14
1 

9,7 16
3 

8,0 

Hipo/hipertansiyo
n 

13
0 

8,9 13
8 

6,8 

İnme 91 6,3 55 2,7 
Anksiyete 69 4,7 18

6 
9,2 

Diğer durumlar 59 4,1 15
2 

7,5 

Angina pektoris 59 4,1 92 4,5 
Diabet 48 3,3 44 2,2 
Epilepsi 42 3,0 53 2,6 

 

Kıdak, Keskinoğlu, Sofuoğlu ve Ölmezoğlu (2009), İzmir’de 112 acil ambulans hizmetlerinin 

kullanımını değerlendirdiği çalışmasında, 112 acil sağlık ekiplerinin tüm vakalar içinde (N=102 905) nörolojik 

hastalık ön tanısı koyma oranını %9,3 olarak bildirmişlerdir. Oktay ve Kayışoğlu (2005) yaptığı çalışmada, üç 

yıl arka arkaya yaptıkları değerlendirmede, travmanın ilk sırayı aldığını rapor etmişlerdir.  Önge vd. (2013), 112 

acil sağlık ekiplerinin vaka ön tanılarını inceledikleri çalışmada, %28,4 oranında travma vakalarının ilk sırada 

olduğunu bildirmişlerdir.  Bu çalışmada, birinci aşama vakalarının kış aylarında değerlendirilmiş olması 

nedeniyle, solunum sistemi hastalıklarının (KOAH ve Astım) oranı beklenildiği gibi yüksektir. Diğer yandan 

ikinci aşamada, travma ön tanısının fazlalığının ise yaz aylarında trafik yoğunluğundan (tatil yörelerine geçiş 

güzergahında) ve kazaların artışından kaynaklandığı düşünülmektedir (Tablo-1). 
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Vakalara hastane acil servislerinde konulan tanıların dağılımı açısından bakıldığında; birinci aşamada 

genel semptomlar (ateş, ağrı, çarpıntı, öksürük vb), ikinci aşamada travma tanısı konulduğu tespit edilmiştir. 

İnme açısından bakıldığında; birinci aşamada %4,3 (n=63) iken, bu oran ikinci aşamada %3,1 (n=63) olarak 

belirlenmiştir.  Andjelik (2012) ambulans ekibi ile hastane tanısını karşılaştırdığı çalışmada, (N=2881 vaka) 

inme oranını %3,7 olarak tespit etmiştir. 

112 acil sağlık hizmetlerinin inme vakalarında ki temel amacı; hızlı değerlendirme, erken stabilizasyon, 

nörolojik değerlendirme ve inme müdahalesine uygun bir hastaneye hızlı transporttur. Akut inmeli olgularda 

hastane öncesi gecikme nedenlerinden biri hastaların transport sürecidir. Bu çalışmada, inme ön tanısı ile 

vakalara müdahale eden 112 ekiplerinin zaman kullanımı incelendiğinde; her iki aşamada da olay yerine 

çoğunlukla 1-10 dk arasında (%93,4 - %80) ulaşıldığı; olay yerinde 1-15 dakika (%90,1 - %94,5) harcandığı ve 

hastaneye 1-10 dakika (%94,5-%81,8) arasında ulaşıldığı belirlenmiştir. Ayrıca inme ön tanısı alan vakaların; 

birinci aşamada Aydın Devlet Hastanesine (%52,8) ikinci aşamada ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama 

ve Araştırma Hastanesine (%36,3) yönlendirildiği tespit edilmiştir. Smith, Isaacs ve Corry (1998) yaptığı 

çalışmada, inme vakalarında olay yerine ulaşım süresini ortalama 6,9 dk, olay yerinde geçen süreyi 23 dk ve 

hastaneye ulaşım süresini de 11 dk olarak tespit etmişlerdir. Bu sonuçta, Aydın merkezde çalışan 112 acil sağlık 

ekiplerinin uygun konumlanmış olması ve trafik koşullarının uygun olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Tablo 2. Hastane Acil Servislerinde İnme Tanısı Alan Hastaların, 112 Acil Servis Ön Tanılamaları İle 

Karşılaştırılması 
                            Hastane acil serviste inme tanısı alanlar 

 Birinci Aşama (n=63) 
(n)                       (%) 

İkinci Aşama (n= 63) 
(n)                         (%)  

 
112 acil 
ekibi 
tarafından  

inme ön 

tanısı 

 
Alan 

 
44 

 
69,9 

 
24 

 
38,1 

 
Almayan 

 
19 

 
30,1 

 
39 
 

 
61,9 

 

Tablo-2 de görüldüğü gibi hastane acil servislerinde inme tanısı alan vakalar ile 112 acil ekibinin inme 

ön tanılamaları karşılaştırıldığında; birinci aşamada, hastane acil servislerinde inme tanısı almış vakaların 

%69,9’u, 112 acil sağlık ekipleri tarafından inme ön tanısı ile nakledilmiştir. İkinci aşamada; hastane acil 

servislerinde inme tanısı almış olan hastaların %38,1’i, 112 acil ekipleri tarafından inme ön tanısı ile 

nakledilmiştir.  

Birinci aşamada; hastanede inme tanısı (n=63)  almasına rağmen,112 acil sağlık ekipleri tarafından inme 

ön tanısı konmamış vakalar (n=19) incelendiğinde, hiper/hipotansiyon (n=5), genel semptomlar (n=4), GİS 

semptomlar ve serebral semptomlar (n=3) olarak tanılanmıştır. İkinci aşamada; hastanede inme tanısı (n=63) 

almasına rağmen,112 acil sağlık ekipleri tarafından inme ön tanısı konmamış vakalar (n=39) incelendiğinde, 

genel semptomlar (n=13), hiper/hipotansiyon (n=9) ve serebral semptomlar (n=5) olarak tespit edilmiştir. 

Kothari, Hall, Brott ve Broderick (1995) hastane öncesi akut inme tanılamasının sıklık ve doğruluğuna yönelik 
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yaptıkları çalışmada; 4413 toplam vakanın 96’sı ambulans ekibi tarafından inme ön tanısı ile nakledildiği, 

bunların 86 tanesinin hastane kayıtları incelendiğinde; 62 hastaya (%72) acilde inme tanısı doğrulandığı rapor 

edilmiştir.  Brandler vd. (2015) hastane öncesi inme tanılamasına yönelik yaptıkları çalışmada; 453 vaka, 

ambulans ekibi tarafından inme ön tanısı/şüphesi ile hastaneye nakledilmiş, bunlardan 186 vakaya acilde inme 

tanısı konulmuş. Bu vakaların 141 tanesine (%75,8) ambulans ekibi tarafından da inme ön tanısı konulmuş 

olduğu bildirilmektedir.  

Bu çalışmada, 112 acil sağlık ekipleri tarafından inme ön tanısı konulan vakaların birinci aşamada pozitif 

prediktif değeri %48, duyarlılığı %64 iken, ikinci aşamada pozitif prediktif değer %43, duyarlık ise %38 olarak 

tespit edilmiştir. Bu sonuca göre; 112 acil sağlık ekibinin birinci aşamada, üçte iki oranında doğru inme tanısı 

koydukları, ancak bu oranın ikinci aşamada üçte bire düştüğü görülmektedir. Bu sonuçta; inme insidansının yaz 

aylarında düşme eğilimde olmasının ve CPSS kullanımının üç majör bulguyu (yüzün bir tarafında kayma, 

etkilenen taraftaki kolda güç kaybı ve konuşma bozukluğu) ölçmeye yönlendirmesi sonucu inmenin diğer 

belirtilerinin (hipoestezi, görme alan kaybı, kognitif bozukluklar vb) atlanmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. Smith vd. (1998) yaptığı benzer bir çalışmada, paramedik inme tanılarının pozitif prediktif 

değerinin %77 ve duyarlılığın %61 olduğu bildirilmektedir. Wojner-Alexandrov vd. (2005) yaptığı iki aşamalı 

çalışmada, müdahale öncesi dönemde paramedikal tanıların pozitif prediktif değeri %61, tanı duyarlılığı %61; 

aktif müdahale döneminde ise paramedikal tanıların pozitif prediktif değeri %65,  tanı duyarlılığı %79 olarak 

belirtilmiştir.  

 

 

Tablo 3. İkinci Aşamada 112 Acil Sağlık Ekipleri Tarafından İnme Ön Tanısı Konan Vakalarda CPSS 

Kullanım Durumunun Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

Hastane öncesi dönemde inmenin erken tanılanması ve doğru müdahalelerin erken uygulanması, 

mortalite oranını düşürmede ve yaşam kalitesini arttırmada önemli bir faktördür. Birçok çalışmada, inmenin 

erken tanılanması amacıyla CPSS gibi kanıta dayalı inme tanılama araçlarının kullanımı önerilmektedir (Crocco 

vd., 2007; Middleton vd., 2015; You vd., 2013; Katz, Mcmullan, Sucharew, Adeoye & Broderick, 2015; Kessler 

vd., 2011; Zohrevandi, Kasmaie, Asadi, Tajik & Roodpishi, 2015). Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı’nın 112 acil 

sağlık ekipleri için geliştirdiği inme müdahale algoritmasında da CPSS kullanımı önerilmektedir. Buna rağmen 

ambulans kayıt formunda CPSS yer verilmemiştir. Bu nedenle, çalışmanın birinci aşamasında CPSS verilerine 

ait bulgu yoktur. Yapılan eğitimde CPSS’ye yönelik kullanım amacı ve yöntemi konusunda bilgi verilmiş ve 

  İkinci aşamadaki  

İnme ön tanılı vakalar 

(n=55) 

(n)                         (%) 

  

CPSS 

kullanımı 

Kullanılmış 30 54,5 

Kullanılmamış 25 45,5 
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ambulans kayıt formuna eklenmiştir. Buna göre, CPSS kullanım durumu değerlendirildiğinde; inme ön tanısı 

konulan vakaların %54,5’inde CPSS kullanılmıştır (Tablo-3).  

CPSS ile inme ön tanısı konan vakalarda (n=30); CPSS kullanımının pozitif prediktif değerinin %91, 

duyarlılığının %47, özgüllüğü %86 ve doğruluk oranının %56 olduğu tespit edilmiştir. Wojner vd. (2003) 

çalışmada, paramediklerin inme vakalarını tanılamasının CPSS duyarlılığını %66, özgüllüğünü %98 ve 

doğruluk oranını %72 olarak belirtmişlerdir. Bray, Coughlan, Barger ve Bladin (2010) yaptıkları benzer bir 

çalışmada, inme vakalarının tanılanmasında CPSS kullanımının duyarlılığını %87 olarak tanımlamışlardır. 

Kessler vd. (2011) çalışmada, CPSS kullanımının inme tanı doğrulamasında %95 duyarlı ve %56 özgül olarak 

tespit etmişlerdir. Fassbender vd. (2013) 843 inme vakasını içeren çalışmasında, CPSS inme tanılama 

spesifikliği %66, duyarlılığı ise %90 olarak tespit edilmiştir. Zohrevandi, Kasmaie, Asadi, Tajik ve Roodpishi 

(2014) yaptıkları çalışmada, CPSS inme ölçeğinin hastane öncesi inme tanılamada %93,2 duyarlılık, %51,8 

özgüllük gösterdiği ortaya çıkmıştır. Katz, Mcmullan, Sucharew, Adeoye ve Broderick (2015) yılında yapmış 

oldukları çalışmada ise CPSS inme ölçeğinin hastane öncesi inme tanılamada %92 duyarlı olduğu bulunmuştur.  

 

Şekil 2. 112 Acil Sağlık Ekipleri Tarafından CPSS Kullanılan Vakaların Acil Servislerde İnme Tanısı 

Alma Durumu 

 

Birçok çalışma sonuçları CPSS’in inme tanılama duyarlılığını oldukça yüksek göstermesine rağmen, bazı 

çalışmalarda ise (bizim çalışmamızda olduğu gibi) düşük duyarlılık bildirilmiştir. İnme alarm belirtileri her 

hastada aynı değildir. Alarm belirtileri; inmenin lokalizasyonuna, etkilenen damarın büyüklüğüne ve inmenin 

gelişim hızına göre farklılıklar göstermektedir. Diğer yandan, nörolojik kaybın şiddeti; kolleteral kan akımına, 

vasküler anatomideki kişisel farklara, kan basıncına ve oklüzyonun tam lokalizasyonuna bağlıdır. Küçük arter 

aterosklerozuna bağlı inme vakalarının kliniği genellikle kognitif bozukluklarla karakterize iken, laküner 

infarktlar daha çok stereotipik bazı klinik semptomlara neden olmaktadır (Mcphee & Hammur, 2012). Bu sonuç, 

İNME ÖN TANILI 
VAKALARDA CPSS 

KULLANIMININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

(n=30)

NORMAL SKOR

(n=7) (%23,3)

ACİL SERVİSTE İNME 
TANISI ALAN

(n=1) (%14,2)

ACİL SERVİSTE İNME 
TANISI ALMAYAN

(n=6) (%85,8)

ABNORMAL SKOR

(n=23) (%76,7)

ACİL SERVİSTE İNME 
TANISI ALAN

(n=11) (%47,9)

ACİL SERVİSTE İNME 
TANISI ALMAYAN

(n=12) (%52,1)
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112 acil sağlık ekiplerine yönelik inme risk faktörleri, inme alarm belirtileri ve CPSS kullanım konusunda 

eğitimin tekrarlanması gerektiğini göstermektedir. Diğer yandan, 112 acil sağlık ekiplerinin tıbbi kayıt tutmada 

yetersiz kaldıkları da düşünülmektedir. Çakır, Bayramoğlu, Aköz, Emet ve Uzkeser (2011) çalışması, 112 

formlarının uygun şekilde ve yeterli oranda doldurulmadığını saptamış olup çalışmamızı destekler niteliktedir. 

112 acil sağlık ekipleri tarafından, inme ön tanılı vakalara yapılan solunum desteği (oksijen uygulaması 

vb.), dolaşım desteği (solüsyon kullanımı vb) ve medikal girişimlerinin (kan basıncı ölçümü, monitörizasyon 

vb.) ikinci aşamada olumlu yönde arttığı görülmüştür. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Aydın 112 İl Ambulans Servisinde görev yapan sağlık ekibinin, inme vakalarını doğru tanılama 

(hastane acil tanılarıyla kıyaslayarak) ve inme vakalarına müdahalelerini değerlendirmek amacıyla (toplam 3482 

vaka kaydı) yapılan bu çalışma sonucunda; 112 acil sağlık ekibi tarafından; birinci aşamada 91 vakaya inme ön 

tanısı konduğu, çalışmanın ikinci aşamasında ise (112 ekibi inme ve CCPS kullanımına yönelik eğitilmiş) 55 

vakaya inme ön tanısı konulduğu görülmektedir. Ancak hastanelerin acil servislerinde ise birinci aşamada 63 ve 

ikinci aşamada da 63 vakaya inme tanısı konduğu saptanmıştır. Acil serviste inme tanısı konulmuş vakaların, 

birinci aşamada 112 acil sağlık ekipleri tarafından dörtte üçünde (n=44) inme tanısının uyumlu olduğu; ikinci 

aşamada ise yaklaşık üçte birinde (n=24)  inme tanısının uyumlu olduğu saptanmıştır. 112 acil sağlık ekiplerinin 

inme vakalarını doğru tanılama duyarlılığının, birinci aşamada %64; ikinci aşamada %38 olduğu tespit 

edilmiştir. 

112 acil sağlık ekipleri tarafından kullanılan CPSS'in, inme ön tanısını doğru tespit etme duyarlılığının 

%47 olduğu tespit edilmiştir. 112 acil sağlık ekipleri tarafından CPSS ile inme ön tanısı konan ancak, acil 

serviste inme tanısı almayan vakaların (n=12) olduğu saptanmıştır. 112 acil sağlık ekiplerinin, CPSS 

değerlendirmesi ile inmeyi taklit eden durumları ayırt edemediği saptanmıştır. 

Bu sonuçlar dikkate alındığında; 112 acil sağlık ekiplerine yönelik inme risk faktörleri, inme alarm 

belirtileri ve CPSS kullanım konusunda eğitimin tekrarlanması gerektiği önerilmektedir.  
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Özet 

Ülkemizde ve Dünya’da birçok nehir arıtmasız kentsel ve fabrika atıksuları, bilinçsiz tarımsal uygulamalar gibi 

birçok yolla kirlenmektedir. Tarımsal açıdan kirliliğin başında da pestisit kirliliği gelmektedir. Bu çalışmanın 

amacı bölge için önemli bir sulama suyu kaynağı olan Büyük Menderes Nehri’ndeki dönemsel pestisit kirliliğini 

belirlemektir. Aydın ve Denizli il sınırları içinde kalan nehir üzerinden 8 farklı noktadan yaz ve kış olmak üzere 

iki farklı dönemde su örnekleri alınıp analiz edilmiştir. Toplamda 34 adet pestisit ve metaboliti tespit edilmiş ve 

tespit edilen pestisitler arasında yasaklı pestisitler olup bunların içinde OCP grubu pestisitlerede rastlanılmıştır. 

Su örneklerinde en yüksek ortalama konsantrasyon yaz döneminde 3226,9 ng/L ile endosülfan görülmüştür. 

Sonuçlar, Büyük Menderes Nehri’nin uzun süre önce yasaklanmasına rağmen OCP’ler ile hala kirletildiğini 

gösteriyor. 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de nüfusun artması, sanayileşmenin ilerlemesi, tarımda gübre ve ilaç kullanımının yaygınlaşması ve 

çevre farkındalığının yeterince oluşmamasından dolayı ülkemizin yüzey ve yeraltı sularında aşırı kirlenmelere 

sebep olmaktadır (Akın ve Akın 2007). Bu kirlenmelere sebep olanların başında da tarımda kullanılan veya 

şehirlerden sulara atık su yoluyla katılan pestisitler gelmektedir (Rousis vd., 2017).  

Pestisitler yapılan ilaçlamalarda ilacın çok az kısmı hedef organizmaya giderken geri kalan %94-99,9’luk gibi 
büyük bir kısım ise çevrede hedef olmayan organizmalara ve ekosistemlere sürüklenme ve akıntı nedeniyle 

karışmaktadır (Yıldız vd., 2005). Şekil 1’de görüldüğü gibi pestisitler ilaçlama esnasında rüzgar ile sürüklenerek 

yada buharlaşarak farklı bölgelere taşınırlar, ardından yağışla tekrar toprağa veya suya bulaşabilirler. İlaçlama 

esnasında pestisitin %1-%5 arasında rüzgarla farklı bölgelere taşındığı görülürken buharlaşma yolu ile pestisitin 

%10’a kadar buharlaştığı hatta bazı ekstrem durumlarda buharlaşmanın %90’lara kadar çıktığı görülmektedir. 

Suyun topraktan sızması ile pestisitler yeraltı sularına kadar taşınabilirler. %0,01-%1 arasında pestisitler yüzey 

akıntısı ve sızıntı sularla akarsulara bulaşabilmektedirler. Taşıma sırasında yada ilaçlama sonrası ilaçlama 

makinelerini temizleme esnasında oluşan çeşitli dökülmeler pestisitlerin çevreye bulaşmalarına neden 

olabilmektedir (Anonim, 2016).  

 

1.1. Büyük Menderes Nehri ve Havzası 

Büyük Menderes Nehri 584 km uzunluğu ile Ege Bölgesi’nin en uzun akarsuyu olan nehir, Sandıklı ve Dinar 

(Afyon) arasındaki platolar ile Çivril ve Honaz (Denizli) yakınlarından sızan kaynaklardan doğar ve geçtiği 

ovaları besleyerek yolculuğunu Söke Dipburun Mevkii‘nde Ege Denizi‘ne dökülerek tamamlar. Havzadaki 

başlıca akarsu Büyük Menderes Nehri ve kolları olup bölgede de sulama suyu olarak kullanılan kaynaklarında 

başında gelmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2010; ÇŞB, 2016).  

Büyük Menderes Nehri’nden adını alan Büyük Menderes Havzası Türkiye’nin 25 akarsu havzasından biridir. 

Havzadaki arazi kullanımında %44’ü tarımsal alanlar, %52’si orman ve yarı doğal alanlar, %2’si kentsel alanlar 

ve %1’den az bir kısmını da yüzey suları kaplamaktadır. Havzada su kullanımının %79 tarım, %21 endüstriyel 

ve evsel amaçlar için kullanılmaktadır (TÜBİTAK-MAM, 2010). 
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Büyük Menderes Havzası’nı başlıca tehdit eden unsurlar arasında noktasal kaynaklı kirleticiler olarak, zeytin 

karasuyu, evsel ve endüstriyel sızıntı suları, atık sular ve jeotermal sular olarak gruplandırırken, yayılı kaynaklı 

kirleticiler olarak ise başta tarım olmak üzere foseptikler, düzensiz katı atık depolama sahalarından kaynaklanan 

sızıntı suları ve madencilik faaliyetleri olarak gruplandırılmıştır. Bölgede kullanılan suni gübreler ve pestisitler 

ciddi bir yayılı kaynak kirliliği oluşturmaktadır ve böylece hem yüzey sularını hem de yeraltı sularını tehdit 

ettiği bildirilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2010). 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışma Alanı ve Örneklerin Alınımı 

Örnekler Büyük Menderes Nehri’nin ana kolu üzerinden Denizli Sarayköy’den denize döküldüğü nokta olan 

Aydın Söke’ye kadar 8 farklı bölgeden su örnekleri alınmıştır (Çizelge 1). Örnekler Ağustos 2015 (Yaz) ile 

Şubat 2016 (Kış) olmak üzere 2 farklı dönemde alınmıştır. 

Çizelge 1. Örneklerin alındığı noktalarının koordinatları 

Örnekleme noktası Koordinatlar 

1 37°38'38.35"N 27°22'12.29"E 

2 37°33'43.3"N 27°22'14.0"E 
3 37°48'13.5"N 27°35'15.9"E 
4 37°48'35.4"N 27°42'45.4"E 
5 37°48'58.9"N 28°02'59.0"E 
6 37°53'21.8"N 28°25'15.2"E 
7 37°56'36.7"N 28°42'17.8"E 
8 37°57'06.0"N 28°54'58.2"E 

 

Su numuneleri, 5 lt’lik plastik şişelerle daha önceden örnek suyuyla içi iyice yıkandıktan sonra nehrin kıyısından 

kova yardımıyla su yüzeyinin 0-30 cm arasından alınıp etiketlenmiştir. Numuneler laboratuvarda santrifüj edilip 

içindeki subsediment ayrıldıktan sonra analiz edilinceye kadar derin dondurucuda (-20oC) saklanmıştır. 

2.2. Suda Pestisit Analizleri 

Büyük Menderes Nehri’nin örnekleme noktalarından toplanan sular bir gün önceden çıkarılıp çözünmesi 

sağlanmış sular 3 lt su 1’er lt olacak şekilde 3 kaba bölünmüştür. Vakum havuzu düzeneği kurulup vakum 

pompası çalıştırıldıktan sonra ilk olarak supelco supelclean envi 18 kolonlarının içinden vakum çalışırken her 

birinden sırasıyla 3 kez 3 ml n-hekzan:aseton (1:1) karışımı sonra 1 kez 3 ml metanol ve son olarak 1 kez 10 ml 

distile saf sudan geçirilerek kartuşlar şartlandırılmıştır. Daha sonra nehirden alınan örnekler vakumlanmıştır. 

Bütün su vakumlandıktan sonra 1 saat boş çalıştırılıp kuruması sağlanmıştır. Kurutma işlemi yapıldıktan sonra 

vakum havuzunun içine cam tüpler yerleştirilip supelco supelclean envi 18 kolonlarının içinden 2 ml n-
hekzan:aseton (1:1) karışımı 2 kez geçirilerek kartuşlarda tutunan pestisitlerin çözücüye geçmesi sağlanmıştır. 

Daha sonra cam tüplerde topladığımız 4 ml n-hekzan:aseton karışımı Lapconco CentriVap Benchtop Centrifugal 

(katolog numarası: 7810015) vakumlu konsantratör ile 1 atm basınç altında içindeki maddeler uçuncaya kadar 

çalıştırılmıştır. Cam tüplerin içi iyice uçtuktan sonra 1 ml acetonitril ile yıkanıp, medikal enjektör yardımı ile 

alınıp teflon membran filtreden geçirilerek viallere alınmıştır. Daha sonra LC/MS/MS ve GS/MS cihazlarında 

pestisitlere bakılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yaz döneminde BM’den alınan su örneklerinde 31 çeşit pestisit yada metabolit belirlenirken, kış döneminde 

alınan su örneklerinde ise 10 çeşit pestisit belirlenmiştir. Yaz dönemine göre daha az pestisit belirlenmesinin 

nedeni GC-MS cihazında bakılmadığından dolayı OCP’ler belirlenememiştir. Yaz döneminde en yüksek 

ortalama konsantrasyona sahip 3226,9 ng/L olarak endosülfan görülürken kış döneminde en yüksek 

konsantrasyona sahip pestisit 681,9 ng/L ile pyrimethanil olmuştur (Çizelge 2 ve Çizelge 3). Aynı zamanda yaz 
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döneminde en baskın kirletici pestisit endosülfan olarak görülürken bunu sırasıyla p,p΄-DDD ve pyrimethanil 
takip etmiştir (Şekil 4 ve Şekil 5). Kış döneminde ise en baskın kirletici bu dönemde pyrimethanil olmuştur 

(Şekil 6). Yaz dönemine göre en fazla pestisit birikimi 9234,9 ng/L ile 4. noktada görülürken en az pestisit 

birikimi ise 1205,1 ng/L ile 7. nokta olmuştur (Şekil 2). Kış döneminde en fazla pestisit birikimi büyük farkla 

770,4 ng/L ile 7. nokta olurken en düşük pestisit birikimi ise 40,2 ng/L ile 3. nokta olmuştur (Şekil 3).
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Çizelge 2. Ağustos 2015’de Büyük Menderes Nehri’nden alınan yüzey sularındaki ortalama pestisit 

konsantrasyonları (ng/L)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Acetamiprid 313,7±52 18,9±4 14,1±5 6,1±2 25,2±2 70,9±21 68,2±11 38,9±9 

Acetochlor nd nd nd nd nd nd 7,0±6 nd 

Buprofezin 2,6±0 3,0±2 4,1±0 3,8±0 1,5±1 0,7±0 0,8±0 2,5±1 

Carbendazim 16,7±3 26,4±6 45,7±12 49,6±8 114,7±11 170,3±52 155,0±31 199,1±5 

Chlorpyrifos 15,5±6 12,2±12 4,8±0 5,0±1 17,4±25 1,6±1 2,5±0 6,2±1 

Cyprodinil 0,6±1 9,3±14 1,2±0 0,7±0 15,7±12 nd nd 0,0±1 

Dicofol 3,3±6 nd nd nd 56,5±7 nd nd nd 

Dimethoate 73,3±13 5,3±2 2,4±1 1,9±1 10,9±1 39,8±13 33,6±2 6,5±2 

Fluvalinate 4,8±6 28,1±32 nd 0,9±1 nd 2,9±3 11,9±12 nd 

Imidachloropid 52,6±7 6,1±1 5,9±2 0,8±0 7,4±0 22,4±5 16,0±1 4,6±2 

Indoxacarb 81,4±140 1,3±1 1,0±0 2,1±0 4,4±3 nd nd 0,9±0 

Lambda Cyhalothrin 22,7±38 nd nd nd nd nd nd nd 

Metolachlor 69,7±9 nd nd nd nd nd nd nd 

Pyrimethanil 29,6±45 1205,8±2390 12,0±3 9,1±4 1153,2±2422 67,0±101 18,5±8 9,2±2 

Spinosyn A 1,3±0 nd nd nd nd nd nd nd 

Spinosyn D 1,7±0 nd nd nd nd nd nd nd 

Triadimefon 5,5±1 nd 1,4±0 1,3±0 0,9±0 nd 0,5±0 2,4±0 

Aldrin 87,3±67 64,4±46 32,2±7 350,0±417 50,6±56 37,0±15 12,9±7 84,9±56 

α-Chlordane 39,4±42 nd 13,5±18 96,7±86 24,4±10 16,8±10 17,8±12 53,2±29 

γ-Chlordane 10,3±6 nd 28,8±29 15,9±23 93,5±63 46,9±64 73,0±93 49,2±70 

p,p'-DDD 1138,6±218 1141,3±52 749,1±95 2432,7±3849 592,0±740 902,4±17 137,4±111 1303,2±814 
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Çizelge 2. Ağustos 2015’de Büyük Menderes Nehri’nden alınan yüzey sularındaki ortalama pestisit 

konsantrasyonları (ng/L)  (Devamı) 

o,p'-DDD 110,0±34 168,8±45 130,3±53 278,5±173 95,0±76 176,1±30 53,7±63 279,2±148 

p,p'-DDE 50,0±64 225,6±1 nd 122,4±122 39,2±55 1,0±1 22,3±32 103,6±37 

o,p'-DDE 394,4±55 292,3±41 104,2±18 1104,0±1298 179,7±219 112,0±63 40,7±35 336,5±302 

p,p'-DDT 82,3±97 102,1±144 18,1±12 263,1±322 8,4±12 25,0±23 46,1±52 15,5±22 

Endrin 218,7±32 120,1±170 85,8±121 206,6±292 155,9±155 151,5±214 46,3±51 170,4±241 

Endosülfan 1281,8±158 1613,1±209 977,5±220 3226,9±2782 788,0±1075 1091,4±129 66,4±31 1880,7±1481 

Endosülfan 

sülfat 
199,3±66 292,6±187 142,4±79 273,7±222 108,9±58 184,0±60 67,9±69 277,8±79 

α-HCH 13,1±5 25,3±5 12,0±5 27,0±14 17,6±10 12,2±3 14,4±6 12,2±2 

β-HCH 21,4±30 35,0±5 20,4±12 51,1±8 35,0±21 20,2±12 23,1±16 52,1±22 

γ-HCH 8,1±1 13,2±1 9,7±3 11,6±2 12,5±4 10,2±3 11,1±4 11,0±4 

HCB 12,3±4 22,4±11 15,6±8 22,0±6 15,5±8 16,6±8 17,7±8 22,5±16 

Heptachlor 85,8±101 69,2±50 29,4±17 246,1±286 65,4±59 21,8±3 20,6±8 48,9±32 

Mirex 335,7±82 412,6±147 489,3±21 425,3±143 434,9±490 536,8±759 219,9±160 505,1±183 

Çizelge 3. Şubat 2016’da Büyük Menderes Nehri’nden alınan yüzey sularındaki pestisit konsantrasyonları (ng/L)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Acetochlor nd 2,2±4 2,0±3 nd 1,3±2 10,9±19 nd 28,3±2 

Acetamiprid 10,1±4 89,2±49 20,2±12 8,0±4 9,9±4 5,5±3 15,0±3 16,7±11 

Chlorpyrifos nd nd nd nd 9,2±16 nd nd nd 

Dimethoate 2,4±2 2,1±2 nd nd nd nd nd nd 

Imidachloropid 10,5±1 7,3±1 8,6±2 7,0±1 9,0±2 9,2±3 10,5±4 10,6±2 

Indoxacarb 1,6±1 nd 0,6±1 1,7±2 nd 0,0±1 0,9±1 0,0±1 
Lambda 
Cyhalothrin 

1,1±2 29,7±26 nd 1,9±3 81,3±76 65,6±110 35,2±31 2,4±4 

Metolachlor 15,4±2 nd nd nd nd nd nd nd 

Pyrimethanil nd 0,0±1 2,3±4 57,4±98 50,0±81 284,9±448 681,9±667 103,4±179 

Triadimefon 9,5±1 0,9±2 6,4±1 9,0±1 14,7±1 24,7±5 27,0±1 38,8±2 
nd: Ölçüm limitlerinin altında (analiz edilemedi) 
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SONUÇ 

Büyük Menderes Nehri üzerinden 8 farklı noktadan alınan örneklerde yaz ve kış olarak pestisit kirliliğine 

bakılmıştır. Su örneklerinde en yüksek ortalama konsantrasyon yaz ve kış döneminde sırasıyla 3226,9 ng/L ile 

endosülfan ve 681,9 ng/L ile pyrimethanil olmuştur. Su örneklerinde yaz döneminde en baskın kirletici pestisit 

endosülfan, kış döneminde ise en baskın kirletici pyrimethanil olmuştur. Tüm dönemlerde de toplam pestisit 

birikimleri dönemsel olarak değişiklik gösterirken su örneklerinde en fazla birikim yaz döneminde 4. nokta 

görülmüştür. OCP’lerinde içinde bulunduğu birçok yasaklı pestisit her noktada rastlanılmıştır. Bu durumlar göz 

önüne alındığında yasaklı pestisitlerin kalıcılığının uzun süreli olması yada yasaklı olmasına karşın kullanılmasının 
devam etmesinden kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Hatta ilginç bir şekilde insan sağlığında kullanılan climbazole 

etken maddeli ilaç hem yaz hemde kış döneminde alınan örneklerde rastlanılmış ve besin zincirine tekrar katıldığı 

görülmüştür.  

Büyük Menderes Nehri üzerinden örneklerinin alındığı istasyonlarda toplam pestisit yükü çok yüksek miktarlarda 

ölçülmese de belirli noktalarda ölçülen bazı pestisit konsantrasyonlarının çok yüksek olduğu görülmüştür. Bundan 

dolayı Büyük Menderes suyunun sulama suyu olarak kullanılması özellikle organik tarım yapılan alanlarda tavsiye 

edilmemektedir. Aynı zamanda suda bulduğumuz pestisitlerin bazılarının beslenme zincirine katılımının 

olabileceği tespit edilmiştir.  
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ÖZET 

Nar (Punica granatum L.) kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve ultraviyolenin zararlı etkilerinden 

koruyucu olarak kullanılabilme potansiyeli nedeniyle halk hekimliğinde tıbbi bitki olarak kabul edilmektedir. 

Günümüzde, bu bitkinin farmakolojik etki potansiyeline karşı artan bir ilgi vardır. Bu çalışmada, P. granatum 

çekirdeği yağının antioksidan, antikolinesteraz, antimikrobiyal ve tirosinaz aktivitesi değerlendirildi. Bitki 

çekirdeği yağının antioksidan aktivite potansiyelleri 2,2-azino-di-[3-etilbenzotialosin-sülfonik asit (ABTS), 

difenil-1-pikrilhidrazil radikal süpürücü (DPPH●), bakır(II) iyonu indirgeme esaslı antioksidan kapasite 

(CUPRAC) ve β-karoten/lineloik asit analizleri ile belirlendi. Antikolinesteraz aktivite,  asetilkolinesteraz (AChE) 

ve butirilkolinesteraz (BChE) enzimlerine karşı spektrofotometrik olarak değerlendirildi. Tirosinaz aktivitesi, 

tirozinaz mantarından hazırlanan tirozinaz enzimine karşı test edilerek saptandı. Spektrofotometrik mikrodilüsyon 

yöntemine göre, en yüksek antimikrobiyal aktivite C. albicans’a karşı gözlenirken (10.46 µg/mL), en düşük 

aktivite P. aureginosa’a karşı (17.29 µg/mL) tespit edildi. P. granatum'un çekirdeği yağının biyoaktivitelerinde 

pozitif sonuçlar tespit edildi. Elde edilen sonuçlar, P. Granatum’un antioksidan, antikolinesteraz, tirosinaz ve 

antimikrobiyal özelliklere sahip biyoaktif bileşnleri olduğundan doğal bir farmakolojik ajan olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimler: Punica granatum, Antioksidan, Antikolinesteraz, Tirosinaz, Antimikrobiyal 

 

BIOACTIVITY SPECTRUM of POMEGRANATE (Punica granatum L.) SEED OIL 

 

Abstract 

Pomegranate (Punica granatum L.) is traditionally accepted as a medicinal plant due to its diuretic, cardiac and 

tonic properties. Recently, there is a growing interest on the bioactivity potential of this plant. In this study, 

antioxidant, anticholinesterase, antimicrobial and tyrosinase activities of P. granatum seed oil were evaluated. The 

antioxidant activity potential of plant seed oil was determined by 2,2-azino-di- [3-ethylbenzothiazoline-sulfonic 

acid (ABTS), diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenger (DPPH●), antioxidant capacity based on copper (II) ion 

reduction (CUPRAC) and β-carotene / linoleic acid assays. The anticholinesterase activity against 
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acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) enzymes were evaluated spectrophotometrically. 

Tyrosinase activity was determined by testing against tyrosinase enzyme prepared from tyrosinase fungus. 

According to spectrophotometric microdilution method, the highest antimicrobial activity was observed against C. 

albicans (10.46 μg/mL) and the lowest activity against P. aureginosa (17.29 μg/mL). Positive results were found 

in the bioactivity of P. granatum seed oil. These results showed that P.  granatum is a natural pharmacological 

agent due to containing bioactive components with antioxidant and anticholinesterase properties. 

Keywords: Punica granatum, Antioxidant, Anticholinesterase, Tyrosinase, Antimicrobial 

1. Giriş 

 

Eski, mistik ve oldukça farklı bir yapısı olan nar, Punica granatum L., Punicaceae ailesini içeren iki türün 

baskın üyesi olup yenilebilir meyvelerden biridir. Akdeniz ülkelerinde, Hindistan, ABD (Kaliforniya), Çin, 

Japonya ve Rusya'da yaygın olarak yetişmektedir (Parashar ve ark., 2010). 

 

Eski zamanlarda İncil'in Eski Ahitleri, Yahudi Tevrat'ı ve Babil Talmud'u, bereket, bolluk ve iyi şanslar veren 

kutsal bir meyve olarak övgüyle bahsedilen nar, ayrıca Mısır ve Yunan tören, sanat ve mitolojisinde de önemli 

bir yere sahiptir. Kutsal Roma İmparatoru Maximilian'ın kişisel amblemi olan nar, şehrin ismini aldığı 

İspanya'nın antik Granada kentinin sembolüdür (Jurenka, 2008). 

 

P. granatum’un çeşitli kısımlarında flavanoidler, polifenoller, tanenler, organik asitler gibi sayısız 

fitokimyasal bileşik bulunmaktadır. İçerdiği sekonder metabolitler sayesinde nar bitkisi ilaç endüstrisinde 

kardiyovasküler hastalıklar, kanser, aft, diyare, diyabet, gastrit, ülser vb. çeşitli hastalıkları tedavi etmek için 

ilaç olarak kullanılan, önemli tıbbi değeri olan bitkilerden biridir (Yılmaz ve Usta, 2010). Ayrıca yakın 

zamanda yapılan çalışmalarda, P. granatum antioksidan, anti-inflamatuar, antikanserojen, antiviral, 

antifungal gibi terapötik özellikleri olan güçlü bir fitoplant olarak tanımlamıştır. Bu doğal özellikler 

nedeniyle, P. granatum son zamanlarda oral hastalıklar alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Oral 

mukozal hastalıkların birçok semptomunu hafiflettiği bilinmektedir. Diğer olası tedavi alanları infantil beyin 

iskemisi, alzheimer hastalığı, artrit ve obezitedir (Jurenka, 2008). 

 

Mevcut ilaçların kullanımları ile zamanla vücutta direnç kazanmasıyla hasarlı olan bölgeyi yeterince tedavi 

edemeyip bu hasarlı bölgeden oluşabilecek yeni hastalıkların oluşumuna sebebiyet vermesinden dolayı yeni 

ajanların keşfedilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bitkilerden elde edilen ürünlerden hazırlanan 

preparatların, terapötik özellikleri ve sınırlı yan etkileri ile uygun bir ikame gibi görünmektedir. Bu çalışma, 

P. granatum çekirdeği yağının antioksidan, antikolinesteraz, antimikrobiyal ve tirosinaz aktivitesi 

çalışılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metod 

2.1. Bitki Materyali 
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Araştırma materyali olan P. granatum Grid Sistemine göre C2 karesi içerisinde yer alan Muğla’nın Köyceğiz 

bölgesinden 2017 yılında toplandı. Nar örnekleri Süleyman Demirel Üniversitesinden Dr. Ömer Faruk 

ÇOLAK tarafından herbaryum örnekleri karşılaştırılarak teşhis edildi. 

 

 

 

2.2. Nar Çekirdeği Yağının Eldesi 

Araştırma materyali olan nar tanelerinin suyu sıkıldıktan sonra kalan posa (çekirdekler) kurutuldu. Kurutulan 

çekirdekler iyice öğütüldü. Kuru tohumlarının üç ayrı 10 g örneği, Soxhlet aparatı kullanılarak 300 mL petrol 

benzen ile 3 saat geri akıtıldı. Elde edilen karışım, döner buharlaştırıcıda çözücünün 45°C'de damıtılmasıyla 

nar çekirdeği yağı elde edildi. Akabinde 1 saat boyunca 90°C'de bir vakum fırınında sabit ağırlığa kadar 

kurutuldu ve tartıldı. 

 

2.3. Antioksidan Aktivite Tayini 

Antioksidan, antikolinesteraz ve tirosinaz aktivite testleri için numunelerin etanoldeki 12,5, 25, 50 ve 100 

µg/mL’lık konsantrasyonlardaki stok çözeltileri hazırlandı. Kontrol olarak etanol kullanıldı. 

 

Antioksidan Aktivite Testleri 

β-karoten-linoleik asit renk açılım aktivitesi yöntemi 

Nar çekirdeği yağının toplam antioksidan aktivite tayini β-karoten-linoleik asit renk açılımı (Miller, 1971) 

metoduna göre belirlendi. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL β-karoten 

çözeltisi ilavesiyle emülsiye olan çözeltiler mikroplakalara aktarıldı ve spektrofotometrede 490 nm dalga 

boyunda başlangıç absorbansı ölçüldü. İlk ölçümün akabinde mikroplakalar 45°C’de inkübasyona bırakıldı 

ve kontroldeki β-karotenin rengi kayboluncaya kadar inkübasyona devam edildi.  

 

DPPH serbest radikal giderim aktivite yöntemi 

Nar çekirdeği yağının serbest radikal giderim aktiviteleri DPPH serbest radikali kullanılarak Blois, 1958 

metoduna göre tespit edildi. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL DPPH çözeltisi 

ilave edildi. Numunelerin, 25°C’de 30 dk inkübasyonunun ardından 517 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı. Serbest radikal giderim aktivitesi aşağıdaki formüle göre 

hesaplandı: 

 

ABTS katyon radikal giderim aktivitesi yöntemi 

Nar çekirdeği yağının katyon radikal giderim aktiviteleri ABTS katyon radikali kullanılarak Re ve ark., 1989 

metoduna göre tespit edildi. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL ABTS çözeltisi 

ilavesinin ardından numunelerin 734 nm dalga boyunda spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı. 

 

CUPRAC aktivite yöntemi (Bakır (II) indirgeme gücü) 
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Nar çekirdeği yağının, Cu (II) indirgeme gücü literatürde kayıtlı olan Apak vd., (2004) metoduna göre tespit 

edildi. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerin stok çözeltilerinden 40 µL, pH=7.0 amonyum asetat 

tamponundan 60 µL ve son olarak 100 µL neokuprin-Cu (II) reaktifi ile ilavesinin ardından 1 saat 25°C’de 

bekletilen çözeltilerin 450 nm dalga boyunda spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı.  

 

2.4. Antikolinesteraz Aktivite Tayini 

Antikolinesteraz aktivite testleri asitilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz aktivite yöntemleri kullanılarak 

gerçekleştirildi. 
 
Asetilkolinesteraz aktivite yöntemi 

Nar çekirdeği yağının AChE inhibisyon aktivitesi Ellman yöntemine göre belirlendi (Ellman ve ark., 1961).  

96 kuyucuklu mikroplakaların her bir kuyucuğuna 0,1 M pH=8.0 fosfat tamponundan 160 µL, farklı 

konsantrasyonlarındaki 2 mL stok nar çekirdeği yağı çözeltilerinden 10 µL ve 10 µL yılan balığından elde 

edilen AChE’in çözeltisinden ilave edilip ilk ölçüm alındı ve oda koşullarında 15 dk inkübasyona bırakıldı. 

İnkübasyon sonunda her kuyucuğa 10 µL DTNB çözeltisi ile substrat olarak 10 µL AcI ilavesi yapılır 

yapılmaz 412 nm dalga boyunda 10 dk kinetik absorbans ölçümü yapıldı. 

 

Bütirilkolinesteraz aktivite yöntemi 

Nar çekirdeği yağının BChE inhibisyon aktivitesi Ellman yöntemine göre belirlendi (Ellman ve ark., 1961). 

Enzim olarak at serumundan elde edilen butirilkolinesteraz, substrat olarak butiriltiyokolin klorür, aktivitenin 

ölçümü için ise sarı renkli 5,5’-ditiyobis-(2-nitrobenzoik asit) (DTNB) kullanıldı. 96 kuyucuklu 

mikroplakaların her bir kuyucuğuna 0,1M pH=8 fosfat tamponundan 160 µL, farklı konsantrasyonlarındaki 

2 mL stok nar çekirdeği yağı çözeltilerinden 10 µL ve 10 µL at serumundan elde edilen BChE’in 

çözeltisinden ilave edilip ilk ölçüm alındı ve oda koşullarında 15 dk inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon 

sonunda her kuyucuğa 10 µL DTNB çözeltisi ile substrat olarak 10 µL BuCI ilavesi yapılır yapılmaz 412 nm 

dalga boyunda 10 dk kinetik absorbans ölçümü yapıldı. 

 

2.5. Tirosinaz  

Nar çekirdeği yağının tirozinaz inhibisyon aktivitesi spektrofotometrik yöntem kullanılarak Hearing, 1987 

ve Khatib vd., 2005 metotlarına göre tespit edildi. Enzim olarak Tirozinaz mantarı, substrat olarak ise ʟ-

DOPA kullanıldı. Mikroplatelere sırasıyla 150 µL 0.005 M pH=6.8 fosfat tamponu, 10 µL farklı 

konsantrasyonlardaki stok nar çekirdeği yağı çözeltisi, 20 µL tirozinaz mantarından hazırlanan tirozinaz 

enzimi ilavesinin ardından numuneler 3 dk karıştırıldı ve 37°C’de 10 dk inkübasyona bırakıldı.  İnkübasyon 

sonunda mikroplate 20 µL ʟ-DOPA çözeltisi ilave edilir edilmez numunelerin 37°C’de 10 dk 475 nm dalga 

boyunda kinetik absorbansları ölçüldü. 

 

2.6. Antibakteriyel Aktivite Tayini 

Nar (P. granatum) çekirdeği yağından 50µL (570 µg) alınarak 1 mL’lik uygun çözücüye (%10 DMSO) 

aktarıldı. Pozitif kontrol antibiyotiği olarak bakteriler için ampisilin, mayalar için ise flukonazol kullanıldı. 
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Çalışmada kullanılan suşlar: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), 

Bacillus subtilis (ATCC 6633), Staphylococcus aureus bakteri suşları ile C. albicans ve C. parapsilosis 

mayalarıdır. Antimikrobiyal aktivite tayini için, spektrofotometrik broth mikrodilüsyon yöntemi kullanıldı. 

Buna göre; test öncesi tüm suşlar katı besiyerine (TSA- triptik soya agar) ekim yapıldıktan sonra, 37°C'de 

18-24 saat boyunca inkübasyona bırakıldı. Bir günlük inkübasyon sonunda agar plağındaki tek düşmüş 

kolonilerden doğrudan bir öze yardımıyla alınarak serum fizyolojik ile McFarland 0.5 bulanıklık ayarlandı 

(McFarland, 1987). Steril 96 kuyucuklu mikroplaklardaki tüm kuyucuklara, mikroorganizmalar için 

hazırlanan Mueller Hinton Broth besiyerinden 50 µL konuldu. Daha sonra, ilk kuyucuğa konsantrasyonu 

hazırlanmış yağ solüsyonundan 50 µL olacak şekilde konularak ilk on sıra sonuna kadar çift katlı dilüsyonu 

yapıldı. Pozitif kontrol, besiyeri kontrol ve negatif kontroller son iki sütuna hazırlandı. Son olarak uçucu yağ 

ve antibiyotik bulunan kuyucuklara 10 µL bakteri eklendi ve inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon öncesi 

(t0.saat) ve inkübasyon sonrasında (t24. Saat) bakteriler için 600 nm, mayalar için 415 nm’de 

spektrofotometrik ölçümler alındı. Deneyler 3 kez tekrar edildi ve ortalama değerlerin yüzde inhibisyon 

değerleri (= 1-(ODtestt24-t0/ODkontrolt24-t0)*100) olarak hesaplandı. İnhibisyon grafiği çizildi, elde edilen 

doğrusal eğim çizgisi üzerinden R2 ve ardından MİK (Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu; 

mikroorganizmaların %99,9’unu öldüren madde konsantrasyonu) hesabı yapıldı (Patton ve ark. 2006, 

Erdogan ve ark. 2017).   

 

2.7. İstatiksel analiz:  

Antioksidan, antikolinesteraz ve tirozinaz aktivitelerinin sonuçları 3 paralel ölçümün ortalaması ± standart 

hata olarak verilmektedir. Sonuçlar Student-t testine göre % 95 güven sınırları içinde bulundu. Paralel 

ölçümler arasında anlamlı bir fark görülmedi. En küçük kareler yönteminin kullanıldığı doğrusal regresyon 

analizi eğim, intersept ve korelasyon katsayılarının değerlendirilmesiyle yapıldı. Antimikrobiyal aktivite için 

% inhibisyon verileri Tek Yönlü Anova (Tukey ve LSD) testleri ile istatistiksel olarak değerlendirildi 

(p˂0.05). 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

P. granatum çekirdeği yağının antioksidan aktivitesi 4 farklı test ile BHT ve α-tokoferol (α-TOC) 

standartlarına göre belirlendi. P. granatum çekirdeği yağının antioksidan aktivite sonuçları Tablo 1’de 

verildi. β-karoten-linoleik asit test sonuçlarına göre bitkinin çekirdeği yağının IC50= 3,22±0,74 µg/mL ile 

standart olarak kullanılan α-TOC’den daha iyi lipit peroksidasyonuna sahip olduğu bulundu. DPPH serbest 

radikal giderim aktivite testinde, nar çekirdeği yağının BHT standardından daha aktif olduğu belirlendi. Test 

edilen nar çekirdeği yağının (IC50= 23,20±0,18 µg/mL) aktif bir şekilde serbest radikal giderimine sahip 

olduğu tespit edildi. ABTS katyon radikal giderim aktivite test sonucuna göre, test numunesi nar çekirdeği 

yağı (IC50= 2,40±0,36 µg/mL) testin standardı olarak kullanılan BHT ve  α-TOC’den daha aktif ABTS+. 

giderim aktivitesi sergiledi. Nar çekirdeği yağının (A0,50= 2,01±0,01 µg/mL) Cu (II) indirgeme gücü 

aktivitesi test sonucuna göre BHT ve  α-TOC’den çok daha iyi Cu (II) indirgediği saptandı. 
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Tablo 1. P. granatum çekirdeği yağının antioksidan aktivitesia 

Örnek 

Antioksidan 

β-karoten-
linoleik asit  

(IC50 µg/mL) 

DPPH. 
aktivitesi (IC50 
µg/mL) 

ABTS+. giderim 
aktivitesi  

(IC50 µg/mL) 

CUPRAC 
Kapasitesi  

(A0,5 µg/mL) 

Nar Çekirdeği Yağı 3,22±0,74 23,20±0,18 2,40±0,36 2,01±0,01 

R
ef

er
an

sl
ar

 BHTb 2,34±0,09 54,97±0,99 2,91±0,55 4,00±0,04 

α-TOCb 4,50±0,09 12,26±0,07 4,87±0,45 40,55±0,04 

aAktivite değerleri 3 paralel ölçümün ortalaması olup, standart sapma hatası olarak verilmektedir (p<0.05). 
bAktivite pozitif standartlarıdır. 

 

P. granatum çekirdeği yağının antikolinesteraz aktivitesi AChE ve BChE enzimlerine karşı pozitif standart 

olarak galantamine ile kıyaslanarak belirlendi. P. granatum çekirdeği yağının antikolinesteraz aktivite 

sonuçları Tablo 2’de verildi. AChE test sonuçlarına göre,  nar çekirdeği yağının IC50= 7,55±0,21 µg/mL 

olduğu belirlendi. BChE testinde ise, testin pozitif standardı olarak kullanılan galantaminden daha aktif 

olduğu bulundu.  

P. granatum çekirdeği yağının tirosinaz aktivitesi AChE ve BChE enzimlerine karşı pozitif standart olarak 

kojik asit ile kıyaslanarak belirlendi. P. granatum çekirdeği yağının tirosinaz aktivite sonuçları Tablo 2’de 

verildi. Test sonuçlarına göre, nar çekirdeği yağının IC50= 1,09±0,44 µg/mL olduğu belirlendi.  

Tablo 2. P. granatum çekirdeği yağının antikolinesteraz ve tirosinaz aktivitesia 

Örnek 

Antikolinesteraz Tirosinaz 

AChE testi 

(IC50 µg/mL) 

BChE testi 

 (IC50 µg/mL) 

Tirozinaz 
inhibisyonu 

(IC50 mg/mL) 

Nar Çekirdeği Yağı 7,55±0,21 31,26±0,40 1,09±0,44 

R
ef

er
an

sl
ar

 

Galantamin 
4,48±0,78 46,03±0,14 

TE 

Kojik asit TE TE 0,64±0,12 

aAktivite değerleri 3 paralel ölçümün ortalaması olup, standart sapma hatası olarak verilmektedir (p<0.05). 
bAktivite pozitif standartlarıdır. 
TE: Test edilmedi. 
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Nar çekirdeği yağı ile mikroorganizmaların 24 saatlik inkübasyonu sonucu inhibisyon bakımından meydana 

gelen değişim istatiksel açıdan anlamlı bulundu (p˂0.01). P. granatum çekirdeği yağının mikroorganizmalar 

(E.coli, P.aureginosa, B. subtilis, S.aureus, C. albicans ve C. parapsilosis) ile 24 saatlik inkübasyon sonunda 

doza bağlı antimikrobiyal etkisini gösteren % inhibisyon eğrileri incelendiğinde, (Şekil 1), nar çekirdeği 

yağının en yüksek inhibisyon etkisi C. albicans’a iken en düşük inhibisyon P. aureginosa’ya karşı tespit 

edildi. Nar çekirdeği yağının MİK değerleri E. coli için 14.91 µg/mL, P. aureginosa için 17.29 µg/mL, B. 

subtilis için 15.26 µg/mL, S. aureus için 14.33 µg/ml, C. albicans için 10.46 µg/mL, C. parapsilosis için ise 

12.07 µg/mL olarak hesaplandı (Tablo 3).  

 

Mikrodilüsyon yönteminin kullanıldığı bazı çalışmalarda, nar çekirdeği yağının antimikrobiyal etki 

konsantrasyonlarının oldukça düşük olduğu gösterilmiştir. Holetz ve arkadaşlarının yapmış oldukları 

çalışmada, P. granatum yağının S. aureus üzerine çok düşük konsantrasyonda (62.5 µg/mL) bile etkili olduğu 

belirtilmiştir. Aynı çalışmada, C. parapsilosis’e karşı da yüksek antifungal aktiviteye rastlanmıştır (12.5 

µg/mL) (Holetz ve ark., 2002). Çalışmamızla kıyasladığımızda hem S. aureus (14.33 µg/mL) hem de C. 

parapsilosis (12.07 µg/mL) yakın konsantrasyonlarda inaktive olmaktadır. Pai ve ark. (2010) P. granatum 

çekirdeği yağının C. albicans’a karşı antimikrobiyal aktivitesini 18.8 µg/mL olarak hesaplamışlardır. 

Çalışmamızda, bu değer 10.46 µg/mL olarak bulunmuştur.Tablo 3. Spektrofometrik mikrodilüsyon 

yöntemine göre, 24 saat boyunca nar çekirdeği yağı ile inkübe edilmiş mikroorganizmaların MİK 

değerleri ve ortalama % inhibisyon varyasyonunun istatistiksel analizi. *: Tukey testine göre p˂0.05 

seviyesinde ortalama % inhibisyon grupları arasındaki farklılıkları, a,b,c: LSD testine göre p˂0.05 

seviyesinde ortalama % inhibisyon grupları arasındaki farklılıkları göstermektedir. 

  

Mikroorganizmalar MİK 

(µg/ml) 
%İnhibisyon 

Ort.       Std± 
E. coli 14.91 -35.81b ±14.5 
P. aureginosa 17.29 -58.18*acd ±14.8 
B. subtilis 15.26 4.47a ±10.2 
S. aureus 14.33 0.71 ±11.9 
C. albicans 10.46 25.46*bc ±15.1 
C. parapsilosis 12.07 1.36d±15.0 
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Şekil 1: Punica granatum çekirdeği yağının mikroorganizmalar (E. coli, P. aureginosa, B. subtilis, S. aureus, 

C. albicans ve C. parapsilosis) ile 24 saatlik inkübasyon sonunda doza bağlı antimikrobiyal etkisini gösteren 

% inhibisyon eğrileri, R2 değeri ve % 5 değerle hata çubukları (p˂0.05). 

4. Sonuç 

 

Çalışmaya konu olan P. granatum materyali Grid Sistemine göre C2 karesi içerisinde yer alan Muğla’nın 

Köyceğiz bölgesinden 2017 yıllarında toplanıp uygun bir şekilde muhafaza edildi ve tanelerin suyu sıkıldıktan 

sonra kalan kısım olan çekirdek iyice kurtuldu. Öğütülen nar çekirdeklerinden Soxhlet aparatı kullanılarak yağ 

elde edildi. Antioksidan, antikolinesteraz ve tirosinaz aktivite test sonuçlarından elde edilen bulgular 

doğrultusunda bilinen tıbbi özelliği olan P. granatum bitkisi çekirdeklerinin yeni ilaçların keşfinde ve doğal 

drog preparatların hazırlanabileceği yönünde umut verici bir bitki türü olduğu düşünülmektedir. 

 

Yapılan çalışmalar ile nar çekirdeklerinden elde edilen yağın önemli derecede antioksidan, antimikrobiyal, 

antibakteriyel ve antimutajenik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Kısmende olsa antikolinesteraz ve 

tirosinaz aktivite sergilediği de saptanmıştır. Ayrıca, narın özellikle kalp-damar hastalıklarını ve aft, ishal gibi 

enfeksiyona bağlı  hastalıkları önleyici özelliğinin yağın içeriğinden kaynaklandığı belirtilmiştir (Kaufman ve 

Wiesman, 2007; Iqbal ve ark., 2008). 
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Özet: Propolis, bal arıları tarafından üretilen doğal bir üründür. Antimikrobiyal, antiseptik, antibakteriyel, 

antienflamatuar ve antimutagenik özelliklerin yanı sıra antioksidan etkileri vardır. Bu önemli sağlıklı özelliklerin 

çoğu propoliste bulunan fenolik içeriğe dayanır. Propolis bölgesi ve preparatlarının teknikleri fenolik içerik türü 

ve konsantrasyonları için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kullanılan proplisin coğrafi kökenleri ile 

fenolik formlardaki fenol grubu bileşiklerinin de dahil olduğu fenolik içerikleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Bu amaçla UPLC MS / MS sistemi olarak hassas bir teknik kullanıldı. Farklı bölgelerden propolis örnekleri temin 

edildi. (Türkiye: Ankara ve Sivas, Azerbaycan: Batabat Yaylası). Analizden önce tüm örnekler farklı tekniklerle 

uygulamaya tabi tutuldu. Ekstraksiyonlarının sonunda örneklere 20 dakika boyunca santrifüjleme işlemi 

uygulandı. Elde edilen sıvı örnekler analizlerde kullanılmak üzere +4°C’de depolandı ve UPLC MS / MS sistemi 

ile analiz edildi. Dış standart olarak, asetonitril (ACN) kullanarak, 1 mg / ml stok çözeltiler (kateşol, kafeik asit, 

kamferol, ferulik asit, epikateşin, quarsetin, mirisetin, rutin, malik asit, 4-hidroksi benziok asit, salisilik asit, trans-

sinamik asit, gentisik asit, prokatekuik asit, para-kumarik asit, vanilik asit, etil ferulat, DMA kafeik asit, CAPE, 

kateşin, klorogenik asit, elagik asit, siyanidin, naringenin, delfinidin) hazırlandı. Sonuçlar, propolisteki fenolik 

bileşiklerinin türü ve konsantrasyonlarını açısından propolis coğrafi orijinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışma, antosiyaninler, flavanoller, flavonoller, fenolik asitler ve bunların farklı orjinli Türkiye ve Azerbaycan 

kıyaslamalı izomerleri dahil olmak üzere propolisteki fenolik bileşiklerinin değerlendirilmesi olarak ilk çalışma 

niteliği taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: propolis, coğrafi orijin, UPLC MS / MS sistemi, fenolik bileşikler, ekstraksiyon 

Abstract: Propolis is a natural product produced by honeybees. It has antioxidant effects as well as antimicrobial, 

antiseptic, antibacterial, anti-inflammatory and antimutagenic properties. Most of these important healthy 

properties are depended on phenolic content present in propolis. The region of propolis and techniques of their 

preparations are critical for phenolic content type and concentrations. So, the aims of the study were to determine 

the relation among geographical origins of used propolis and their phenolic contents including different phenolic 

group compounds in aglycone forms. For this purpose was used the highest sensitive technique as UPLC MS/MS 

system. Propolis samples were obtained from different regions (Turkey: Ankara and Sivas, Azerbaijan: Batabat 

Tableland). Before analyses all samples were treated by different techniques. Obtained samples were analyzed by 

UPLC MS/MS system. The 1 mg/ml stock solution of chemical substances (catechol, caffeic acid, quamferol, 

ferulic acid, epicatechin, quarcetin, myricetin, rutin, mallic acid, 4-hydroxybenzoic acid, salicylic acid, trans-

cinnamic acid, gentisic acid, procatechuic acid, para-coumaric acid, vanilic acid, etil-ferulat, DMA caffeic acid, 

CAPE, catechin, clorgenic acid, ellagic acid, cyanidin, naringenin, delfinidin ) were prepared in acetonitrile 

mailto:hatice.kalkan.yildirim@ege.edu.tr
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(ACN). Results demonstrated the importance of propolis origin concerning the phenolic contents and types. The 

study is the first work deal with evaluation of propolis phenolic compounds including anthocyanins, flavanols, 

flavonols, phenolic acids and their isomers with different origin with Turkey and Azerbaijan comparison.  

Keywords: propolis, geographical origin, UPLC MS/MS system, phenolic compounds, extraction 

1. Giriş 

Bal arıları (Apis mellifera L.) çeşitli bitkilerinden toplandıkları reçineleri tükürük ve diğer salgıları ile 

karıştırılarak pellet haline getirerek propolisi meydana getirir Ghisalberti (1979), Kumazawa  (2002).  

Kovandan toplanan ham propolis yaklaşık %50 oranında reçine, %30 vaks, %10 esansiyel yağlar, %5 polen 

ve % 5 diğer bileşikleri içerir Pietta vd. (2002). Elde edilen propolisin içeriği arıların erişebildiği bitkilerin türüne 

bağlı olarak değişmektir. Bitki türlerindeki farklılık ise propolisin renk, koku ve medikal özelliklerinde çeşitlilik 

yaratmaktadır Krell (1996). 

Propolisin kimyasal içeriği tanımlandığında 300’den fazla bileşik açığa çıktığı rapor edilmiştir. Tanımlanan 

bileşiklerden farmakolojik ve medikal aktivitesinden sorumlu biyoaktif olanların fenolik asit, flavonoidler gibi 

bitki kaynaklı fenolik bileşenler olduğu tespit edilmiştir Galeotti vd. (2018).  Propolisin fenolik bileşen içeriği 

coğrafi orijine bağlıdır bu nedenle toplandığı bölgenin bitki türleri ve ikliminden etkilenmektedir Bankova vd. 

(2016). Böylelikle çok çeşitli fenolik bileşik dağılımı ortaya çıkmaktadır. Propoliste meydana gelen çeşitlilik 

antioksidan, antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuar, antitümöral, hepatoprotektif ve immunomodular 

aktivitesindeki değişimi beraberinde getirmektedir Escriche ve Juan-Borrás (2018).  

Avrupa, Kuzey Amerika, Asya’nın tropik olmayan bölgeleri, Yeni Zelanda ve Çin’de kavak tipi propolis 

olarak adlandırlan bitki kaynağı olarak Populus türlerini kapsayan propolis, pinocembrin, pinobanksin, 

pinobanksin-3-O-asetat, krizin,  galangin), sinnamik asitler, kafeik asit açısından zengindir. Baccharis bitki 

türünün kaynağını oluşturduğu Brezilya yeşil propolisi ise prenile p-kumarik asitler, diterpenik asitler ve prenile 

asetofenonlar açısıdan zengindir. Rusya’da Betula türleri kaynaklı propolis asasetin, apigenin, ermanin, kaemferid, 

asetoksibetulenol bakımından zengin iken; Küba, Brezilya ve Meksika’da Dalbergia türleri kaynaklı kırmızı 

propolis izoflavanlar ve terokarpanlar açısından zengindir. Küba ve Venezuella’da ise Clusia türleri kaynaklı 

ağırlıklı olarak poliprenile benzofenon içeren propolis elde edilmektedir. Akdeniz bölgesinde Sicilya, Malta, 

Kıbrıs ve Malta’da Cupressaceae türleri kaynaklı propolis ağırlıklı olarak diterpenler ve antrakinonlar içerir. 

Pasifik bölgesinde Okinawa, Tayvan, Endonezya’da Macaranga tanarius kaynaklı propolis ağırlı olarak C-

prenile-flavanonları içerir Bankova vd (2000), de Groot, (2013), Sforcin ve Bankova (2011). 

Farklı bölgelerden toplanan propolisin fenolik içeriğinin varyasyonlarının belirlenmesinde seçilen 

ekstraksiyon yöntemi ve kullanılan çözücüler kritik bir öneme sahiptir.   Çözücü olarak en yaygın kullanılan etanol 

dışında duyusal açıdan getirdiği bazı sınırlamalar nedeniyle etanolik olmayan çözücü kullanımı tercih edilmektedir 

Kubiliene vd. (2015), Pietta vd. (2002). Ancak etanole alternatif olarak su kullanımının biyoaktif maddelerin 

miktarını yaklaşık 10 kat azaltığı rapor edilmiştir Mello vd. (2010), Moura vd. (2011). Bu nedenle biyoaktif 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

818 
 

maddelerin sudaki çözünürlüğünü arttıran yardımcı çözücüler bulma yoluna gidilmiştir. Propolisin çözücü olarak 

polietilen gilikol (PEG) ve su karışımı ile ekstraksiyonunda başarılı sonuçlar elde edilmiştir Kubiliene vd. (2015). 

Bu çalışmada farklı bölgelerden (Türkiye’de Ankara ve Sivas ilinden; Azerbaycan’da Batabat Yaylası’ndan) 

toplanan propolis örneklerinin maserasyon, ısı destekli ekstraksiyon ve farklı çözücüler kullanılarak 

gerçekleştirilen ekstraksiyonun sonucunda UPLC-MS/ MS yöntemi kullanılarak fenolik bileşiklerin analitik olarak 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metod 

 

2.1. Propolis örnekleri ve kimyasallar 

Propolis örnekleri “Türkiye: Ankara ve Sivas;  Azerbaycan: Batabat Yaylası” yerel üreticilerinden temin 

edilmiştir. Propolis örnekleri -20 °C’de depolanmıştır. Depolanan örnekler ekstraksiyondan önce öğütülerek 

analize hazırlanmıştır. 

Standart olarak kullanılan kateşol, kafeik asit, kamferol, ferulik asit, epikateşin, quarsetin, mirisetin, rutin, 

malik asit, 4-hidroksi benziok asit, salisilik asit, trans-sinamik asit, gentisik asit, prokatekuik asit, para-kumarik 

asit, vanilik asit, etil ferulat, DMA kafeik asit, CAPE, kateşin, klorojenik asit, elajik asit, siyanidin, naringenin, 

delfinidin kullanılmıştır. UPLC-dereceli asetonitril (ACN), formik asit, salisilik asit ve analitik saflıkta saf su 

kullanılmıştır. 

2.2. UPLC-MS/ MS koşulları  

Kantitatif analizler,  ACQUITY Ultra Performance™ liquid chromatography sistem ve ACQUITY TQ 

detector içeren Waters® ACQUITY™ TQD tandem quadrupole UPLC-MS/MS (Waters, Milford, MA) sistemde 

electrospray ionization (ESI) ve multiple reaction monitoring (MRM) mod kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu 

UPLC-MS/MS sistem MassLynx™ 4.1 software ile kontrol edilmektedir. MRM değerleri, iyon modu, cone voltaj 

ve collision enerji değerleri her bir molekül için belirlenecektir.   

Kromotografik analiz için Waters Acquity UPLC BEH C18 column (2.1 mm × 50 mm, 1.7 μm, Waters, 

Milford, MA, USA) kolon kullanılacaktır. Mobile faz A (0.2% formik asid/su) ve mobile faz B (0.1% formik 

asid/asetonitril) kullanılarak akış hızı 0.4 mL/dk olarak gerçekleştirilecektir. Kolon sıcaklığı 60 °C ve oto-sampler 

sıcaklığı 10 °C ayarlanacaktır.    

Standartların hazırlanması; Ölçümü yapılacak her bir molekülün 1 mg/ml stok çözeltisi metanol içinde 

hazırlanacaktır. Bu stok çözeltilerden su/asetonitril (v/v: 50/50 ve %0.1 formik asit) karışımı 1-10000 ng/mL 

aralığında çalışma çözeltileri hazırlanacak (Salisilik asit için 1-1000 pg/mL) ve her bir molekül için standart grafik 

çizilecektir Castro vd. (2014), Gardana ve Simonetti (2011). 

2.3. Propolisteki fenolik bileşenlerin ekstraksiyonunda uygulanan yöntemler 
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Her örnek grubu 1 gram propolis içerecek şekilde ve 1/20 (w/v)  propolis /çözgen oranıyla özütlemeye 

bırakılmıştır.  

2.3.1. Maserasyon 

Maserasyon işleminde çözücü olarak EtOH-H2O (80:20, v/v) ve H2O (%100) çözeltileri kullanılarak oda 

sıcaklığında 1 ve 15 gün boyunca ekstraksiyon gerçekleştirildi. Özütleme süreleri sonunda örneklere 8800 g/ 20 

dakika boyunca santrifüjleme işlemi uygulanmıştır. Santrifüjleme işlemi sonrasında özüt Whatmann No:1 filtre 

kağıdı ile süzülmüştür ve katı kısım uzaklaştırılmıştır. Elde edilen sıvı ekstrakt analizlerde kullanılmak üzere +4 

°C’de depolanmıştır Kubiliene vd. (2015), Mello vd. (2012). 

2.3.2. Isı destekli ekstraksiyon  

Isı destekli ekstraksiyon işleminde çözücü olarak PEG-H2O (1:5, w/w) ve H20 (%100) çözeltileri kullanılarak 

ultrasonik banyoda 70 °C’de 15 dakika süre ile gerçekleştirildi. Özütleme süreleri sonunda örneklere 8800 g/ 20 

dakika boyunca santrifüjleme işlemi uygulanmıştır. Santrifüjleme işlemi sonrasında özüt Whatmann No:1 filtre 

kağıdı ile süzülmüştür ve katı kısım uzaklaştırılmıştır. Elde edilen sıvı ekstrakt analizlerde kullanılmak üzere +4 

°C’de depolanmıştır Kubiliene vd. (2015), Mello vd. (2012). 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Farklı coğrafi orijine ait propolis örneklerinde bulunan fenolik bileşiklerin farklı ekstraksiyon parametrelerine 

göre dağılımı Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir.  Farklı coğrafi orijine ait olan propolis örneklerinin 

fenolik bileşik dağılımlarının farklı olduğu görülmektedir. Ankara orijinli propolis örneklerinin yüksek miktarda 

flavanoid grubunda bulunan flavanolları (katekol, epikateşin, kateşin), fenolik asit grubunda bulunan 

hidroksibenzoik asitleri (4-hidrokisibenzoik asit, salisilik asit, prokatekuik asit, gentisik asit) ve hidroksisinamik 

asitleri (trans-sinamik asit, klorojenik asit) içerdiği ortaya çıkmıştır. Azerbaycan orijinli propolis örneklerinde 

yüksek miktarda flavanoid grubunda bulunan flavonollar (kaemferol, mirisetin, quarsetin), antosiyanidinler 

(delphinin, naringenin), fenolik asit grubunda bulunan hidroksisinamik asitler ve esterleri (CAPE, etil ferulat) ve 

hidroksibenzoik asitler (ellajik asit) tespit edilmiştir. Sivas orijinli propolis örneklerinde ise yüksek miktarda 

flavanoid grubunda bulunan flavonollar (rutin), antosiyanidinler (siyanidin) ve fenolik asit grubunda bulunan 

hidroksisinamik asit (ferulik asit, kafeik asit, parakumarik asit, DMA kafeik asit) bileşenleri saptanmıştır. 

Bankova vd. farklı bölgelerden toplanan propolislerdeki çeşitliliğin nedeninin bitki örtüsüne ve arıların 

bulunduğu bölgedeki bitki seçimlerine bağlı olduğunu rapor etmişlerdir Bankova vd. (2016). Silici, Türkiye’nin 

farklı illerinden (Muğla, İzmir, Artvin, Mersin ve Kayseri) toplanan propolislin temel bileşenlerinin içeriğinde 

meydana gelen farklılığın bölgelerde bulunan bitki kaynaklarına göre farklılık gösterdiğini rapor etmiştir Silici 

(2010). Çelemli, Türkiye’nin farklı illerinden (Kastamonu, Artvin, Rize, Trabzon, Ankara, Kayseri, Sivas, 

Ardahan, Elazığ, Erzincan, Malatya, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Hatay) toplanan propolisin % 

flavonoid içeriğini karşılaştırmıştır. En yüksek flavonoid düzeyini Sivas propolisi örneğinde %52.52 ve en düşük 
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flavonoid düzeyini Trabzon propolisi örneğinde %2.72 olarak rapor etmişlerdir Çelemli (2015). Coelho vd. güney 

ve güneydoğu Brezilya’dan toplanan propolis örneklerinin fenolik asit, fenolik ester, terpenik fenolik asit, 

flavonoller ve dihidroflavonol dağılılımında farklılıklar olduğunu rapor etmişlerdir Coelho vd. (2017). 

Çalışmamızda ise farklı coğrafi orijine sahip olan propolis örneklerinin fenolik bileşik dağılımlarının farklı olduğu 

görülmektedir. Ankara orijinli propolis örneklerinin ağırlıklı olarak hidroksibenzoik asitleri ve antosiyanidinleri, 

Azerbaycan orijinli propolis örneklerinin flavanolları ve hidroksisinamik asitleri ve Sivas orijinli propolis 

örneklerinin hidroksisinamik asitleri içerdiği ortaya çıkmıştır. 

 

Şekil 1. Farklı ekstraksiyon yöntemlerinin Ankara orijinli propoliste bulunan fenolik bileşenlere etkisi 

Analiz edilen fenolik bileşiklerden çoğunluğunda çözücü olarak 15 günlük maserasyonda etanol ve su 

kullanımı ile fenolik bileşenler en yüksek değere ulaşmıştır. Etanol ile 15 gün ekstrakte edilen Sivas orijinli 

propolis örneklerinde ferulik asit (385928.37 ng/mL), kafeik asit (427527.47 ng/mL), rutin (2873.27 ng/mL), 
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parakumarik asit (87720.76 ng/mL), DMA kafeik asit (536730.615 ng/mL) ve cyanidin (37603.81 ng/mL) 

değerleri en yüksek olarak bulunmuştur. Ankara orijinli propolis örneklerinde aynı koşullarda epikateşin (722 

ng/mL), maleik asit (45804 ng/mL), trans-sinamik asit (84309.31 ng/mL) ve klorojenik asit (20084.61 ng/mL) 

değerleri en yüksek olarak bulunmuştur. Azerbaycan orijinli propolis örneklerinde aynı koşullar söz konusu 

olduğunda kaemferol (207013.64 ng/mL), quarsetin (18434.18 ng/mL), CAPE (90232.20 ng/mL) , ellajik asit 

(10178.48 ng/mL) , naringenin (19892.46 ng/mL) ve delphinin (44434.49 ng/mL) değerleri en yüksek olarak 

bulunmuştur. Su ile 15 gün ekstrakte edilen Ankara orijinli propolis örneklerinde 4-hidroksibenzoik asit (3757.30 

ng/mL), prokatekuik asit (14296.82 ng/mL), katekol (1401.4 ng/mL), salisilik asit (2844.87 ng/mL), gentisik asit 

(20746.80 ng/mL); Sivas orijinli propolisi örneklerinde ise vanilik asit (27719.87 ng/mL) düzeyleri ile en yüksek 

olarak bulunmuştur.  

Jang ve ark., propolisten biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonunda çözücüyü difüzyon etme süresi arttıkça 

konsantrasyonlarının arttığını rapor etmişlerdir Jang vd. (2009). Çalışmamızda ise maserasyon süresinin uzunluğu 

fenolik bileşiklerin miktarını arttırmıştır. Buna karşılık, mirisetinin en yüksek düzeyi 2025.68 ng/mL ile 

Azerbaycan propolisi örneklerinde su ile 1 gün ekstraksiyon sonucunda elde edilmiştir. 
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Şekil 2. Farklı ekstraksiyon yöntemlerinin Azerbaycan orijinli propoliste bulunan fenolik bileşenlere etkisi 

Isı destekli ekstraksiyon ve çözücü olarak polietilen glikol kullanımı ile en iyi sonuçlara ulaşılmıştır. Polietilen 

glikol ile 20 dakika ısı etkisinde gerçekleştirilen ekstraksiyon sonucunda etil ferulat düzeyi Azerbaycan orijinli 

propolis örneklerinde ve kateşin düzeyi Ankara orijinli propolis örneklerinde sırasıyla 6222.01 ng/mL ve 2057.87 

ng/mL olarak en yüksek bulunmuştur.  Ancak Kubiliene vd.  propolisin polietilen glikol ile ekstraksiyonunda 

toplam fenolik bileşik içeriğinin artmasına katkı sağladığını belirtmişlerdir. %70 etanol ile gerçekleştirilen 

maserasyonun ve polieltilen glikol-su karşımı ile gerçekleştirilen ısı destekli ekstraksiyonda, toplam fenolik madde 

miktarlarını sırasıyla 12.7 mg/L ve 10.7 mg/L gallik asit olarak rapor etmişlerdir Kubiliene vd. (2015). 

Çalışmamızda ise propolisin ekstraksiyonunda en yaygın çözücü olarak kullanılan etanol ile en başarılı sonuçlar 

elde edilmiştir.  
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Şekil 3. Farklı ekstraksiyon yöntemlerinin Sivas orijinli propoliste bulunan fenolik bileşenlere etkisi 
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Şekil 4. Farklı bölgelerde 4-hidroksibenzoik asit bileşenin değerleri ( ng/ ml) 

İstatiksel analizlere göre (LSD testi), fenolik bileşikler söz konusu olduğunda propolislerin temin bölgeleri 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. En belirgin örnekler arasında 4-hidroksibenzoik asit,  salisilik asit ve 

trans-sinamik asit bileşenleri yer almaktadır. 4-hidroksibenzoik asit için Ankara ve Sivas bölgeleri arasında 

istatiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır ( p= 0,048). Salisilik asit bileşeni için anlamlı farklar yine Ankara ve 

Sivas bölgeleri arasında saptanmıştır ( p= 0,025). trans-sinamik asit için anlamlı farklılıklar Ankara ve Azerbaycan 

(p= 0,011  ) ve Ankara ve Sivas bölgeleri  (p= 0,005) arasında saptanmıştır. Anlamlı farklılıklar bulunan fenolik 

bileşiklerin grafikleri aşağıda verilmiştir ( Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6) .    
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Şekil 5. Farklı bölgelerde salisilik asit bileşenin değerleri ( ng/ ml) 

 

Transinamik asit 

Azerbaycan Sivas Ankara
-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

826 
 

Şekil 6. Farklı bölgelerde transinamik asit bileşenin değerleri ( ng/ ml) 

4. Sonuç 

Çalışmamızda farklı coğrafi orijine sahip propolis örneklerinin kıyaslamalı Türkiye ve Azerbaycan orijinli, 

antosiyaninler, flavanoller, flavonoller, fenolik asitler ve bunların farklı orjinli izomerleri dahil olmak üzere 

propolisteki fenolik bileşiklerinin değerlendirilmesi olarak ilk çalışmadır. 

Türkiye’de Ankara ve Sivas, Azerbaycan’da Batabat Yaylası orijinli propolis örneklerinin fenolik bileşik 

dağılımlarının farklı olduğu görülmektedir. Ankara orijinli propolis örneklerinin ağırlıklı olarak hidroksibenzoik 

asitleri ve antosiyanidinleri, Azerbaycan orijinli propolis örneklerinin flavanolları ve hidroksisinamik asitleri ve 

Sivas orijinli propolis örneklerinin hidroksisinamik asitleri içerdiği ortaya çıkmıştır. 

Coğrafi orijine ve dolayısıyla bitki kaynaklarına bağlı olarak değişen propolisin önemli bir kısmını oluşturan ve 

yararlı biyolojik aktivite göstermesinden sorumlu olan fenolik bileşiklerin tanımlanması ile kullanım alanları daha 

spesifik olarak belirlenmesi açısından kritik bir öneme taşıması nedeniyle sonuçlar bundan sonraki çalışmalara 

destek olacaktır.   
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93-)  HAYVANSAL ÜRETİMİN ÇEVRESEL VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
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1E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Bornova, İzmir. 

ÖZET 

Geçmişten günümüze tüketilen sütün protein, mineral ve vitaminler açısından zengin bir besin kaynağı olduğunun 

kanıtlanması süte olan talebi de artırmış, bu talebe bağlı olarak da süt hayvancılığı tarımda stratejik bir sektör 

olmuştur. Sektörün ana ürünü olan süt üretiminin çevresel ve ekonomik etkilerini incelemek, daha verimli, kaliteli, 

hayvan refahına uygun ve sürdürülebilir bir üretim için objektif bakış açısı sunmak bu çalışmanın ana amacını 

oluşturmaktadır. Bu amaçla; 2013 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de süt üretimi açısından 756483 ton süt 

üretimi ile ikinci sırada yer alan İzmir ilinden, Tire ilçesinde yöreyi temsil eden büyük, orta ve küçük ölçeklerdeki 

konvansiyonel işletmeler ile organik süt hayvancılığı faaliyetinde bulunan seçilmiş büyük ölçekli bir işletme ile 

yüz yüze görüşmeler yapılarak veriler derlenmiştir. İşletmelerin, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlikleri ile 

hayvan refahı durumları belirlenen göstergelere göre derinlemesine karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Gerçek 

verilere ve gözlemlere dayanarak işletmelerin mevcut durumlarını ortaya koyan bu çalışmada, tespit edilen 

eksikliklere yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, Sürdürülebilirlik, Organik süt sığırcılığı. 

Environmental and Economical Sustainability of Animal Husbandry 

ABSTRACT 

Evidence of a rich source of nutrients of milk in terms of protein, minerals and vitamins that are consumed from 
the past to the present increased the demand for milk and according to this; dairy husbandry became a strategic 
sector in agriculture. Examining the environmental and economic effects of milk production which is the main 
product of the sector and offering an objective perspective for more efficient, qualified and appropriate for animal 
welfare and sustainable production generates the main objective of this study. For this purpose, according to the 
data of TUIK(Turkish Statistical Institute) in 2013, İzmir is taking second place with the production of 756.483 

tonnes of milk in Turkey, face to face interviews were conducted with a selected large-scale holdings engaged in 
organic dairy farming and large, medium and small scaled conventional holdings from the province of Tire for 
representing the region. Economic and environmental sustainability of the holdings and animal welfare situations 
have been examined in depth in comparison with the determined indicators. In the study which outlines the current 
state of holdings based on real data and observations, solution recommendations have been proposed for the 
identified deficiencies.     

Key Words: Animal Husbandry, Sustainability, Organic dairy. 

 

1. GİRİŞ 

İnsanların yaşamını devam ettirebilmesi için temel besin maddelerini tüketmeleri gerekmektedir. Temel 

besin maddeleri içerisinde ise hayvansal kökenli olanlar oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu önem; hayvansal 

ürünlerin hem besin maddesi olarak nitelikli olmasından hem de üretim değerlerinden kaynaklanmaktadır. 

Bununla beraber, hayvanlardan çok farklı koşullarda, değişik zamanlarda ve uzun süre boyunca ürün elde 

edilebilmektedir. Ayrıca, hayvansal ürünler yüksek oranda protein içermektedir. 

Hayvansal üretimin insanlığa katkısı hayvansal ürünlerle sınırlı değildir. Hayvancılık, bir tarım 

işletmesinin gelirini artırmaya ve o işletmenin kaynaklarının daha etkin kullanılmasına da imkân sağlar. Karma 

bir işletmede hayvancılık; doğal afetten dolayı zarar gören bitkisel üretimin üreticiye olan zararını azaltmasında, 

nakit ihtiyacını karşılamasında yardımcı olabilir. Yine karma bir işletmede bitkisel üretim girdilerinin bir kısmı 

(katı-sıvı gübre ihtiyacı vb.) hayvansal üretimden kaynaklanan çıktılarla karşılanabilir. İşe yaramayacak bitkisel 
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ürünler (anız, satışa uygun olmayan sebzeler vb.) değerlendirilerek, o üründen işletme için katma değer elde 

edilebilir. Tarım sektörünün alt birimi olan hayvancılık, katma değer yaratma imkânı en fazla olan faaliyet alanıdır 

(Akman ve ark., 2006). 

Süt hayvancılığı; insan taleplerini karşılayacak miktarda ürün üretmesi, iş sahası yaratması, insan gıdası 

olarak tüketilemeyen bitkileri ve bitkisel atıkları değerlendirebilmesi nedeniyle vazgeçilmez bir sektördür. Bu 

nedenle insan hayatında ve tüketime yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek seviyeye getirilmesi açısından ülke 

ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada konvansiyonel üretim yöntemiyle süt sığırcılığı yapan farklı 

ölçeklerdeki işletme verileri ile organik bir işletmeye ait veriler gerçek değerler üzerinden karşılaştırılmıştır. 

Çalışma, hayvansal üretim yapan işletmelerin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği ile hayvan refahına 

odaklanmıştır. Organik işletme ile konvansiyonel işletmelerin karşılaştırılması ortalama değerler üzerinden 

yapılmıştır. 

İşletmeler ekonomik sürdürülebilirlik açısından değerlendirilirken; yıllık süt üretim miktarları, süt satış 

fiyatları, hayvan verimliliği, değişken girdi verimliliği gibi ekonomik sonuçlar dikkate alınmıştır. Ayrıca, 

işletmelerin veterinerlik hizmetleri, işgücü, enerji, yem, temizlik gibi masraf kalemleri de ele alınmıştır.  İşletmeler 
çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilirken; yıllık çıkan gübre miktarı, gübre yönetimi, atık su yönetimi, 

atık gaz yönetimi, üretimin çevresel etkilerini azaltmak için alınan önlemler ve izlenen stratejiler gibi göstergeler 

dikkate alınmıştır. Hayvan refahı açısından ise işletmeler değerlendirilirken ortalama hayvan ömrü, geçirilen 

hastalıklar veya bulaşık hayvan sayısı, işletmelerdeki ölüm oranları, altlıkların temizlenme sıklıkları ve gübre 

temizliği yöntemi gibi göstergelerden yararlanılmıştır. 

2.MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmanın ana materyalini, Aydın ilinde bulunan bir adet Organik işletme ile İzmir ili Tire ilçesinde 

bulunan 10 adet konvansiyonel süt sığırcılığı işletmesinden araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşülerek alınan 

veriler oluşturmaktadır. Bunun yanında, konu ile ilgili daha önceden yapılmış araştırma sonuçları, istatistikler, 

raporlar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden de yararlanılmıştır. 

Anketlerden elde edilen verilerin analizinde; basit istatistik analizler ile En iyi–En kötü analizi 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. En iyi-en kötü yöntemi işletmecilerin gelirin artırılması ve sürdürülebilir 

hayvancılık için etkili gördüğü unsurları belirleyerek öneri getirmek amacıyla kullanılmıştır. En İyi-En Kötü (Best-
Worst) analizi, İlk defa 1987 yılında, Jordan Louviere tarafından geliştirilen bir ayrık seçim modelidir. 

Araştırmadaki katılımcılara, bir dizi öğeler gösterilerek onlardan en iyi ve en kötü olanlarını seçmeleri istenir. En 

İyi-En Kötü anketleri katılımcıların çoğu için anlaşılması oldukça kolaydır. Ayrıca, insanların uçlardaki öğeler 

arasındaki farkları orta halli olanlardan daha iyi ayırdığı söylenmektedir (Goodman vd, 2005, Lagerkvist, 2013, 

Şimşek,2014) 

Çalışmada, konvansiyonel süt işletmeleri gruplandırılırken işletmelerin ölçeklerinin belirlenmesinde; Tire 

Süt Kooperatifinin yöredeki işletmeleri gruplandırma kriterleri göz önüne alınmıştır. Buna uygun olarak 5-30 baş 

arası işletmeler “küçük ölçekli”, 30-85 baş arası işletmeler “orta ölçekli” ve 85-500 baş arası işletmeler “büyük 

ölçekli” olarak kabul edilmiştir. Ancak, işletme sayısı az olduğu için bazı sonuçlar 10 işletme genelinde 

sunulmuştur. 

Ekonomik sürdürebilirlik hesaplanırken; değişken girdi verimliliği ve hayvan verimliliği üzerinden 

hesaplamalar yapılmıştır. Elde edilen işletme verileri ile bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan ve 

yönetmeliklerden derlenen göstergeler karşılaştırılarak hayvan refahı ve çevresel sürdürülebilirlik analiz edilmiş 

ve yorumlanmıştır. Çevresel sürdürülebilirliğin incelenmesinde, gübrelik bulunma durumu ve varsa alanı ve ne 

şekilde değerlendirildiği, atık su havuzu bulunma durumu, silaj yapım yeri, drenaj çukuru bulunma durumu ve su 

kaynaklarına olan uzaklıkları, ölen hayvanların imha ediliş şekli, atık gaz yönetimi ve tıbbi atıkların imha edilme 

durumu gibi göstergelerden yararlanılmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik göstergelerinin organik hayvancılık 

açısından değerlendirilmesi konusunda 27676 sayılı ve 18.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Organik 
Tarım Esaslarına İlişkin Yönetmelik”ten yararlanılmıştır. Organik ve konvansiyonel hayvancılıkta çevresel 

etkilerin değerlendirilmesinde çeşitli çalışmalar da yol gösterici olmuştur (Özen vd., 2010, Karaman, 2005, 
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Karaman, 2006, Ergül, 1989). Hayvan refahının sağlanmasına ilişkin göstergelerin belirlenmesinde de yine çeşitli 

çalışmalardan yararlanılmıştır (Antalyalı, 2007, Kara ve Koyuncu, 2010, Kara ve Koyuncu, 2011). 

 

 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Çiftçilerin Demografik Özellikleri  

Çalışma yürütülen işletmelerde, işletme sahiplerinin yaşlarının 40 ile 64 arasında değiştiği ve ortalama 

yaşın yaklaşık olarak 49 olduğu görülmektedir. Eğitimleri 4 yıl ile 18 yıl arasında değişmekle beraber ortalama 

eğitim seviyesi 8 yıl olarak bulunmuştur. Bu da çalışma yürütülen çiftçilerin ortalama ortaokul seviyesinde eğitime 

sahip olduğunu göstermektedir. Büyük ölçekli işletmeciler 8 yıl ve üzeri eğitim seviyesine sahiptir. İşletme 

ölçeğinin büyümesi ile işletmenin yönetiminin zorlaşması göz önüne alındığında eğitim seviyesi attıkça üreticilerin 

yönetim zorluğundan çekinmeyerek risk alma eğiliminin arttığı ve daha zorlayıcı işletme kararlarını alabildiği 

söylenebilir. Çiftçilerin ortalama olarak tarımsal deneyimi 33 yıl olmakla beraber yaklaşık 30 yıl hayvancılık 

deneyimine sahip oldukları görülmektedir. Ortalama yaşın 49 olduğu bu çalışmada hayvansal üretim deneyiminin 

30 yıl olması üreticilerin genç yaştan itibaren bu sektörde faaliyet gösterdiklerini ve deneyimli olduklarını 

göstermektedir (Çizelge 1). İşletme sahiplerinin arazi varlıklarının % 71’i mülk, % 23’ü ortak ve % 6’sı kira 

arazilerden oluşmaktadır.  

Çizelge 1. Ankete Katılan Üreticilerin Demografik Özellikleri (Yıl) 
Üretici Bilgileri Ortalama Minimum Maksimum Std. Sapma 

Üretici Yaşı 49,40 40,00 64,00 7,75 
Eğitim Süresi 8,18 4,00 18,00 3,88 

Tarımsal Deneyimi 33,00 6,00 55,00 12,19 
Hayvancılık Deneyimi 29,50 6,00 55,00 12,50 
 

3.2. İşletmelerin Ekonomik Sürdürülebilirliği 

İşlemeler bazında yapılan değerlendirmede organik işletme sonuçları büyük ölçekli olup konvansiyonel 
üretim yapan 4 büyük işletmenin ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, organik işletmede; Brüt Üretim Değerinin 

%29,71 daha fazla olduğu, hayvan başına maliyetin %34,10 daha fazla olduğu ve hayvan başına brüt karın %27,52 

daha fazla olduğu, görülmüştür (Çizelge 2). 

Çizelge 2. İşletme Ölçeklerine Göre BÜD, DM ve BK (TL/Baş) 

 
Küçük Ölçekli 

İşletme Ort. 
(4 işletme) 

Orta Ölçekli 

İşletme Ort. 
(2 işletme) 

Büyük Ölçekli 

İşletme Ort. 
(4 işletme) 

Organik 
İşletme 

Brüt Üretim Değeri  4470,40 6475,31 6158,90 8762,90 

Değişken Masraflar  1272,11 2930,95 1930,05 2928,56 

Brüt Kar  2816,57 3544,36 4228,86 5834,33 

Organik işletmede değişken girdi verimliliğinin (2,99), büyük ölçekli konvansiyonel işletmelerin 

ortalamasından (3,47) daha düşük olması girdilerin konvansiyonel işletmelerde daha etkin değerlendirildiğini 

göstermektedir. 

İşletmelerin Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB) üzerinden hayvan verimlilikleri hesaplanmıştır. Hayvan 

verimliliğinde; büyük ölçekli konvansiyonel işletmelerin ortalaması organik işletmeye göre düşük çıkmıştır 

(Çizelge 3). Bu sonuçlar, organik üretim yapan işletmenin hayvan verimliliği açısından konvansiyonel işletmelere 

göre daha üstün olduğunu göstermektedir. 
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Çizelge 3. Hayvan Verimliliği 
İşletmeler BÜD (TL) BBHB Hayvan Verimliliği (TL/BBHB) 

1 37000 9,30 3978,49 
2 156600 15,80 9911,39 
3 79000 9,00 8777,78 
4 105000 14,40 7291,67 
5 392000 59,90 6544,24 
6 563450 80,50 6999,38 
7 584000 53,30 10956,85 
8 1419173 189,50 7489,04 
9 2352500 203,00 11588,66 
10 3270350 379,40 8619,79 
Organik 4250000 335,00 12686,56 

3.3. İşletmelerin Çevresel Sürdürülebilirliği 

Seçilen çevresel sürdürülebilirlik göstergeleri dikkate alındığında; organik işletme; koşulların %70’ini 

sağlamaktadır. Organik işletmenin Konvansiyonel işletmelerin ortalamasına göre çevresel sürdürülebilirlik 

açısından daha iyi durumda olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4).  

Çizelge 4. Çevresel Sürdürülebilirlik Bulguları 

Göstergeler 
Olması 

Gereken 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Organik 

Gübrelik  Olmalı X     X X       X     

Gübrelik tipi Kapalı - X X - -       - X X 
Atık su havuzu  Olmalı X X X X X X     X X   

Yem deposu Olmalı X     X               
Silo suyu drenaj 

çukuru 
Olmalı - X X X X X X X X X   

Silaj yapım 

yerinin su 
kaynaklarına 

uzaklığı 

Min.100 
metre 

-     X           X X 

Ölen 

hayvanların 

imhası 

Çürütme 

çukuru, 

imha 
çukuru, 

yakma 
fırını 

                      

Atık gaz 

uzaklaştırma 

sistemi 
Olmalı X X X X X X X X X X X 

Ahırların 

havalandırılması 
İyi                   X   

Tıbbi atıkların 

imhası 
İmha 

edilmeli 
                      

Çevresel sürdürülebilirlik 

(%) 50 60 60 40 60 70 80 80 60 40 70 

Büyük Ölçekli Konvansiyonel İşletmeler (%)                          62,50 Organik İşletme (%)                                  70,00 
 

Hayvan refahına ilişkin olarak işletmecilere; hayvan bakımı ve yaşam koşullarına ilişkin 15, barınak 

koşullarına ilişkin 11 ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak da 15 soru yöneltilmiştir. Bulgulara göre, işletme ölçeği 

büyüdükçe genelde, işletme bünyesindeki hayvanların refah düzeyinin arttığı görülmüştür. Çizelge 5’de hayvan 

refahıyla ilgili sorulara verilen cevaplara göre işletmelerin hayvan refahı koşullarını sağlama durumu yer 
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almaktadır. Organik üretim yapan işletmenin hayvan refahına, konvansiyonel üretim yapan işletmelerden daha 

fazla önem verdiği belirlenmiştir. 

 

Çizelge 5. İşletmelerde Hayvan Refahı  
Refaha uygun 
cevap yüzdesi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Organik 
54,54 56,81 50,00 50,00 54,54 63,64 61,36 52,27 65,91 52,27 86,36 

Bir üretim dalına ilişkin üreticinin beklentilerinin tespit edilmesi, o üretim dalı ile ilgili alınacak karar ve 
politikalara yol gösterecektir. Bu açıdan çalışma kapsamındaki işletme sahiplerinden hayvancılık gelirlerinin 

artması için etkili olacak faktörler arasında tercih yapmaları istenmiştir. Üreticiler hayvancılığa bağlı gelirin 

artırılmasında yem ve hayvan besleme maliyetlerinin düşürülmesini en önemli faktör olarak görmektedir (Şekil 

1). Buna karşın, hayvancılık işletmelerine mali ve teknik destek verilmesinin en az etkili olacağını 

belirtmektedirler.  

 

 
Şekil 1. Hayvancılığa Bağlı Gelirin Artırılması İçin En Çok ve En Az Etkili Olan Faktörler  

 

İşletme sahiplerinden, ikinci olarak sürdürülebilir hayvancılık için etkili olacak faktörler arasında tercih 

yapmaları istenmiştir. Üreticilerin sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması için en önemli gördüğü unsur pazarlama 

olarak tespit edilmiştir (Şekil 2). İşletmeler kooperatiften memnun olmalarına ve ürettikleri ürünlerin tamamını 

pazarlamalarına rağmen sunulan seçenekler arasından pazarlamayı tercih etmiştir.  
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Şekil 2. Sürdürülebilir Hayvancılık İçin En Çok ve En Az Etkili Faktörler

 

 

 

4.SONUÇ 

Çalışma bulgularına göre, organik üretim yapan işletmenin, benzer kapasitedeki büyük ölçekli 

konvansiyonel işletmelerin ortalama değerleri baz alındığında ekonomik ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir ve 

hayvan refahı açısından da çok daha iyi durumda olduğu görülmüştür. Ancak organik işletmenin her üç konuda da 

eksiklikleri olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Organik işletmenin daha sürdürülebilir kılınmasının yanında 

küçük ve orta ölçekli konvansiyonel işletmelerin de varlıklarını devam ettirmesi ve üretimi bırakmaması büyük 

önem teşkil etmektedir. 

İncelenen işletmelerin ekonomik ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir olmaları ve hayvan refahının 

olabilecek maksimum düzeyde sağlandığı ortamlarda daha kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim yapmaları için:  

Organik işletmelerde 
Sığırların biyolojik sınırlarının zorlanmasına bağlı olarak yaşam sürelerinin düşük olması uzun dönemde 

ekonomik sürdürülebilirliği ve hayvan refahını tehlikeye atan bir durumdur. Çevresel açıdan uygun ortamlarda 

barınan ineklerin stres düzeyi düşecek ve daha sağlıklı olacaklardır. Bu aynı zamanda mevcut kaynakların daha 

etkin kullanılması için bir gerekliliktir. Organik işletmenin çevresel açıdan daha sürdürülebilir kılınması için; 

gübrelik alanlarının üstü kapatılmalı veya kapalı gübrelik inşa edilmelidir. Açık olan gübreliğin kapatılması için 

habersiz denetimlerin sıklaştırılması ve denetimlerin denetlenmesi bu konuda işletmeyi disipline edecektir. Atık 

gaz uzaklaştırma sisteminin yapılması için hibe destek programları ve vergi indirimleri uygulanmalıdır. 
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Konvansiyonel işletmelerde 
İşletmelerde ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak; kooperatif aracılığı ile girdi desteği 

verilerek maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir. Üreticilerin yeni üretim yöntemleri ve yeni teknolojiler 

hakkında bilgilendirilmeleri ve yeniliklere ayak uydurabilmeleri açısından teknik ve mali destek verilmesi, bu 

sayede verim ve gelir düzeyinde artış sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında, üreticilere doğru rasyonun nasıl 

hazırlanacağının, meme ve tırnak hastalıklarının nasıl önleneceğinin eğitim ve ziyaret yaklaşımlı yayım çalışması 

ile anlatılması gerekmektedir. 

Yoğun girdi kullanımına dayalı konvansiyonel üretim yöntemi ile üretim yapılması, çevresel kirletici 

unsurların kontrol altında tutulmasını ve doğru yönetilmesini önemli kılmaktadır. Buna yönelik olarak işletmelerin 

var olan eksikliklerini gidermesi için; doğru gübre yönetimi, atık su havuzu ve silo suyu drenaj çukuru yapımının 

önemi ve çevresel sonuçları hakkında yayım çalışması yapılmalıdır. İşletme ölçeğine bağlı olarak çevre koruma 

tedbirlerine kooperatif yolu ile fiyat desteği verilmelidir. 

Konvansiyonel işletmelerde organik işletme ile kıyaslandığında hayvan refahı konusunda iyileştirilmeye 

gidilmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Buna yönelik olarak; hayvanlarda kemik dayanıklılığı ölçümü, anatomik 

ölçümler (hormon), ısırık ve sıyrık ölçümlerine devlet veya kooperatif tarafından mali destek verilmelidir. 

İşletmecilerin artan sürü büyüklüğü ile birlikte hayvan başına yaşam alanının daralmasının stres unsuru olduğu 

konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Gelişime ve büyümeye uygun olmayan barınaklar kooperatif yardımı 

ile yeniden projelendirilerek kredi yardımları ile kapasite geliştirme ve büyütmeye destek verilmelidir. 

Kooperatifin de yardımı ile hayvan refahı ölçütleri belirlenmeli ve işletmelerin, işletmelerindeki gelişimleri kayıt 

altına alarak takip etmeleri istenmelidir. Önceki dönemlerdeki kayıtlar ile karşılaştırılarak aksaklıklara göre yeni 

rotalar çizilmelidir. 

Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında, sadece süt sığırcılığı değil, tüm hayvansal üretim faaliyetlerinde 

ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ile hayvan refahı konusunda yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Tarımsal üretimin çevre üzerindeki baskısı giderek artmaktadır. Bu çevresel baskıda tarım sektöründe uygulanan 

üretimi artırıcı yöndeki politikalar da etkili olmuştur. Son yirmili yıllarda AB’de çevresel amaçlar tarımsal ve 

kırsal politikalarda önemli yer tutmaktadır. Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması programı, Türkiye’de 

uygulanan en önemli tarım-çevre politikasıdır. Bu araştırmanın amacı da bu program kapsamındaki üreticilerin 

tarımsal üretimle ilgili amaç öncelikleri ile gelecekte uygulanacak politikaların öncelikli hedeflerini belirlemektir. 

Bu amaçla, Adana, Ankara, İzmir, Konya ve Samsun olmak üzere beş farklı ilde ÇATAK kapsamında 329 çiftçi 

ile görüşülmüştür. Üreticilerin tarımsal üretimle ilgili amaç önceliklerinin ve geleceğe ilişkin politika hedeflerinin 

ortaya konmasında Best-Worst analizinden yararlanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarım-çevre politikaları, En iyi-En kötü analizi, ÇATAK  

 

Priority of Environment in Policies to be Implemented in Future According to Farmers 
 

ABSTRACT 

The pressure of agricultural production on the environment is increasing. The policies being used in the agriculture 
sector to increase the production also had an impact on this enviromental pressure. In the last two decades, 
enviromental purposes have taken an important place in agricultural and rural policies and a majority of the means 
of agricultural-enviromental policies are incorporated by Common Agricultural Policy in European Union. The 
Environmentally Based Agricultural Land Protection Program (ÇATAK) is the most important agri-enviromental 
policy carried out in Turkey. The purpose of this study is to determine the goal priorities of the producers and the 
objectives of the policies to be implemented in the future within the scope of this program. For this purpose, 329 
farmers were interviewed on ÇATAK scope in five cities, namely Adana, Ankara, Izmir, Konya and Samsun. The 
Best-Worst analysis was used to identify the goal priorities of the producers'  for agricultural production and policy 
objectives for the future. 

Key Words: Agri-environmental Policies, Best-Worst analysis, ÇATAK 

 

1. GİRİŞ 

Tarım sektörü, tarımın çok fonksiyonlu olması yani gıda üretimi gibi temel fonksiyonun yanında toprak 

koruma, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve kırsal alanda sosyo-
ekonomik devamlılığı sağlaması gibi özellikleri nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Bunun yanında, tarım bir 

yönüyle kırsal peyzaj alanlarının oluşması gibi çevreye önemli katkılar sağlarken, diğer yönüyle tarım 

sektöründeki entansif üretim yöntemlerinin uygulanması sonucu çevre üzerinde baskı oluşturan önemli 

sektörlerden birisi olmuştur (Atış, 2006; Atış ve Salalı, 2006). Bu çevresel baskıda tarım sektöründe uygulanan 
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üretimi artırıcı yöndeki politikalar da etkili olmuştur. Çünkü günümüzde, artan nüfusun beslenmesi ihtiyacıyla 

birlikte en temel sorunlardan biri tarımsal üretimi devam ettirmek ve arttırmanın yollarını bulmaktır.  

Tarımsal üretimde çevre başlıca üretim faktörü olduğu için tarımsal üretimin çevre ile uyum içinde olması 

gerekmektedir. Ancak, verim artışını hedefleyen üretici, çevreye yönelik oluşabilecek olumsuz etkileri dikkate 

almamaktadır. Üretim girdisi olarak kullanılan kimyasal gübre, pestisit ve büyüme düzenleyicileri doğrudan 

çevreye zarar vermektedir. Çevreye verilen zarar da su, toprak ve hava kirliliği şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Bunların yanında, biyoçeşitlilik kaybı, toprak erozyonu ve artan tarımsal mekanizasyonla birlikte toprak yapısında 

bozulmalar gibi çevresel etkilere neden olabilmektedir. 

Tüm dünyada tarım–çevre konularının öneminin anlaşılması ile birlikte başta Avrupa Birliği olmak üzere 

birçok ülke bu alandaki politikaların ortaya çıkmasına ve tarım–çevre politikaları için fonların artırılmasına katkıda 

bulunmuştur.  

Türkiye’de de tarım-çevre politikası kapsamında değerlendirilen farklı uygulamalar bulunmakla birlikte, 
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı en önemli ve kapsamlı bir programdır. ÇATAK 

programı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) tarafından tarımsal uygulamaların çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltmaya yönelik geliştirilen ilk programdır. Türkiye’de 25.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren Çevre 

Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair 

2005/9230 Nolu Bakanlar Kurulu Kararı, Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine olan etkilerinin 
azaltılması yönünde yapılan çalışmalar açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur (Hasdemir ve Hasdemir, 

2012). 2006 yılında dört ilde pilot uygulama şeklinde başlatılan ÇATAK Programı, her yıl genişleyerek 2015 yılı 

sonunda 51 ilde uygulanmaya başlamıştır.  

Bu program ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların 

sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel 

tedbirlerin alınması amacıyla, uygulamaya katılan çiftçilere 3 yıl süreyle alan bazlı hibe destek yapılması 

öngörülmektedir. 

Türkiye’de uygulanan ÇATAK programı çerçevesinde, üreticilerin tarımsal üretimle ilgili amaç 

önceliklerinin ve geleceğe ilişkin politika hedeflerinin ortaya konmasını amaçlayan bu çalışma; beş farklı ildeki 

çiftçi görüşlerini dikkate alması açısından önem taşımaktadır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal 

Araştırmanın birincil verilerini ÇATAK uygulanan seçilmiş illerde üreticilerle yapılmış anketlerden elde 

edilen yatay kesit verileri oluşturmaktadır. Bu amaçla, Adana, Ankara, İzmir, Konya ve Samsun illeri araştırma 

kapsamına alınmıştır. Bu şekilde, 2013 yılı ve öncesinde ÇATAK programının uygulandığı her bölgeden bir il 

araştırmaya dahil edilmiştir. Bu illerin seçiminde, illerde farklı ÇATAK kategorisi uygulamaları olması nedeniyle,  

araştırmanın her üç kategoride belli sayıda üreticiyi kapsaması görüşü de etkili olmuştur.  

 Ayrıca, çalışmada ulusal ve uluslararası düzeydeki veriler, OECD, TÜİK, Avrupa Komisyonu (EC), gibi 
çeşitli kuruluşların yayınları, kayıtları, raporları ve istatistiklerinden yararlanılarak sağlanmıştır. 

Anket Verilerinin Toplanmasında Uygulanan Yöntem 

Araştırmanın birincil verilerinin elde edilmesi amacıyla, seçilen illerin ÇATAK kapsamındaki toplam 
üretici sayıları dikkate alınmıştır. Buna göre, Adana, Ankara, İzmir, Konya ve Samsun illerinde 2013 yılı ÇATAK 

kapsamındaki üretici sayıları anakitle olarak kabul edilmiş ve örnek hacmi, oransal örnek hacmi formülünden 

yararlanılarak hesaplanmıştır (Miran, 2002). Hesaplama sonucunda, % 95 güven aralığı ve 0,05 hata payı ile 

bulunan 329 üretici ile anket gerçekleştirilmiştir. Buna göre, ÇATAK kapsamında 329, ÇATAK kapsamı dışında 

37 olmak üzere toplam 366 üretici ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. 

Verilerin Analizinde Uygulanan Yöntem 
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Anketlerden elde edilen verilerin analizinde; basit istatistik analizler ile daha etkin tarım-çevre 

politikalarının geliştirilebilmesi için alternatif politikalar irdelenirken, hem üreticilerin tarımsal üretimle ilgili 

amaç önceliklerinin hem de geleceğe ilişkin politika hedeflerinin ortaya konmasında “En iyi-En kötü” (Best-
Worst) analizinden yararlanılmıştır.  

 

En iyi-En Kötü Analizi 

İlk defa 1987 yılında, Jordan Louviere tarafından geliştirilen yöntem bir ayrık seçim modelidir. İlk makale 

ve yayınlar 1990'ların başlarında ortaya çıkmıştır. Araştırmadaki katılımcılara, bir dizi öğeler gösterilerek, 

onlardan en iyi ve en kötü (veya en çok ve en az önemli veya en çok ve en az çekici olan vs.) olanlarını belirlemeleri 

istenmektedir. En iyi-en kötü analizi, katılımcıların bu dizi içindeki öğelerin tüm olası çiftleri değerlendirerek 

tercih ya da önem verilen maksimum farkı yansıtan çifti seçmelerini varsayar. En iyi-en kötü anketleri, 

katılımcıların çoğu için anlaşılması kolaydır. Ayrıca, uçlardaki öğeler arasındaki farkları orta halli olanlardan daha 

iyi ayırt edilebilir. Çünkü yanıtlar tercih edilen ifade gücünden daha çok öğelerin seçimini içerir, önyargı için fırsat 

bulunmamaktadır.  

3. TÜRKİYE’DE UYGULANMAKTA OLAN TARIM-ÇEVRE POLİTİKALARI 

Türkiye’de son yıllarda bir yandan ülke gerçeklerinin ve sorunlarının etkisiyle, diğer yandan AB’ye uyum 

çalışmaları çerçevesinde ve taraf olunan uluslararası anlaşmalar nedeniyle tarım-çevre konusunda gerçekleştirilmiş 

çeşitli karar ve hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Türkiye’de, tarım-çevre politikasına yön veren önemli kaynak 

kalkınma planlarıdır. Bunun yanında, tarım-çevre konusuna ilişkin hedefleri belirleyen ve yön veren diğer önemli 

belgeler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “2013-2017 Stratejik Planı”, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 

(2014-2020)” ve “2011-2023 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı”dır.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2013-2017 Stratejik Plan’da, Bakanlıkça, 

Türkiye nüfusunun yeterli ve dengeli beslenme ve kaliteli tarım ürünleri ihtiyacını özellikle stratejik öneme haiz 

tarımsal ürünlerin çevre, insan ve hayvan sağlığını koruyarak sürdürülebilir bir şekilde güvence altına alınmasının 

hedeflendiği ifade edilmektedir. 2013-2017 Stratejik Plan’ın Stratejik Hedef bölümünde tarımı çevresel boyutuyla 

ele alan en önemli başlık “tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak” başlığıdır (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013). Bu bölümdeki Performans Göstergelerinden birisi “ÇATAK Uygulama 
Alanı”ndaki gelişmelerdir. 

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Programı 

Türkiye’de tarım-çevre politikaları açısından en önemli uygulamalardan birisi olan Çevre Amaçlı 

Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Programı ilk kez, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2004 yılında 

oluşturulan Tarım Stratejisi 2006-2010 belgesinde yer almıştır. ÇATAK Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından yürütülmekte, programın temel amaçları ve yer verilen kategoriler yönetmeliklerle 

belirlenmekte ve uygulama esasları da tebliğlerle sağlanmaktadır. Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması 

Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair 2005/9230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.08.2005 

tarihli ve de 25922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

ÇATAK uygulamalarının 2006-2008 yılları arasındaki finansman ihtiyacı, Dünya Bankası tarafından 

finanse edilen Türkiye Tarım Reformu Uygulama Projesi’nin yarı dönem değerlendirme görüşmeleri sonrasında 

11.03.2005 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası tarafından imzalanan İkraz Anlaşması ile 

karşılanmıştır. Bu yeni ikraz anlaşmasının gereği ÇATAK, Türkiye Tarım Reformu Uygulama Projesi’nin alt 

bileşenlerinden biri olarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, pilot olarak uygulanmaya başlayan ÇATAK, süreç 

içerisinde sadece dış kaynaklarla yürütülen bir proje olmaktan çıkıp, tarımsal desteklemelerin önemli bir unsuru 

haline gelmiştir. 2006-2008 yılları arasında dış kaynaklar ile 4 pilot ilde başlatılan program, 2009 yılından itibaren 

iç kaynaklarla finanse edilmeye başlanmıştır (Hasdemir ve Hasdemir, 2012). 

Başlangıçta ÇATAK uygulaması, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Isparta olmak üzere 4 pilot ilde başlamış 

ve yıllar itibariyle kademeli olarak genişletilerek 2015 yılında 51 il uygulama kapsamına alınmıştır (Bügem, 2016). 
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Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı'na son olarak Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kırklareli, 

Ordu, Yalova ve Şanlıurfa dahil edilmiş, böylece program kapsamındaki illerin sayısı 58'e yükselmiştir. 

ÇATAK programı kapsamında destekleme yapılacak alanlarda 3 ayrı kategoride belirlenen uygulamalara 

3 yıl süre ile ödeme yapılmaktadır. ÇATAK Programının uygulandığı 2006-2008 yılları arasında 3 ayrı kategoride 

destekleme yapılmıştır. 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 

2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, daha önce 3 kategoride uygulanan ÇATAK Programının 

I. ve III. kategorileri birleştirilerek 2009 yılından itibaren 2 kategoride uygulanmaya başlanılmıştır. 2011 yılından 

itibaren ise toprak işlemesiz tarım (minimum işlemeli tarım) ayrı bir kategori haline getirilerek uygulama aşağıdaki 

kategorilerde gerçekleştirilmiştir.  

2011 yılında yayınlanan 2011/24 sayılı Tebliğe göre kategoriler (T.C. Resmi Gazete, 2011): 

a) Birinci kategori (45 TL/da/yıl): Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın yapılması, 

b) İkinci kategori (60 TL/da/yıl): Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; 

setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj uygulaması, jips uygulaması, kükürt veya kireç 

uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil gübreleme, aşırı otlatmanın 

engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık baklagiller ile alanı kaplama gibi 

tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş 

bırakılması uygulaması. 

c) Üçüncü kategori (135 TL/da/yıl): Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan en az iki veya 
daha fazlasının tekniğine uygun bir şekilde tatbik edilmesi: 

1) Su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden kullanılması. 
2) Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı,  
3) Organik tarım veya iyi tarım uygulamaları. 
 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

ÇATAK kapsamındaki illerden Adana, Ankara, İzmir, Konya ve Samsun illerinde yürütülen çalışmada, 

üreticilerin ortalama yaşı 52,6 ve tarımdaki deneyimleri yaklaşık 28 yıldır. İşletmede çalıştığı gün sayısı, illere 

göre farklı olmakla birlikte ortalama 170 gündür. Aileler ortalama 5 kişiden oluşmakta ve ailede yaklaşık 3 kişi 

tarımla uğraşmaktadır. ÇATAK kapsamında olmayan üreticilerin de benzer özelliklere sahip olduğu görülmektedir 

(Çizelge 1).  

Çizelge 1. İllere Göre Çatak Kapsamında Olan Üreticilerin Demografik Özellikleri 

 Adana Ankara İzmir Konya Samsun 
ÇATAK 

Genel 

ÇATAK 

Dışı 

Genel 
Üretici Yaşı (yıl) 51,7 60,6 52,6 49,0 54,6 52,6 51,5 
Tarımsal Deneyim 

(yıl) 
29,7 31,2 26,0 22,7 32,4 28,1 28,8 

İşletmede çalıştığı süre 

(gün) 
102,7 279,7 262,9 194,6 103,2 169,5 162,8 

Hane halkı sayısı 5,2 3,7 4,0 5,5 5,2 5,0 5,1 
Ailede tarımda çalışan 

sayısı 
2,4 2,5 2,0 2,3 3,3 2,6 2,4 

ÇATAK kapsamında olan işletmelerde toplam işlenen arazi 227,84 da bulunmuştur. Bu arazilerin %76,8’i gibi 

büyük bir bölümü mülk, %18,4’ü kira ve %4,8’i ise ortakçılık ile işlenen araziden oluşmaktadır. Toplam işlenen 

arazinin 184,22 da olduğu ÇATAK kapsamında olmayan işletmelerde, arazilerin %78,5’i mülk, %9,3’ü kira ve 

%12,3’ü ise ortakçılık yoluyla işlenmektedir. ÇATAK kapsamındaki işletmelerde ortalama parsel sayısı 8,7’dir. 

Parsel sayısının en fazla olduğu il 23,3 ile Ankara, en düşük olduğu il ise 4,4 ile Samsun’dur. Araştırma alanı 
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genelinde arazilerin %59,30’u sulanmaktadır. Araştırma kapsamında, sulama oranının en düşük olduğu iller 

Ankara ve Konya’dır (Çizelge 2).   

Çizelge 2. İllere Göre Çatak Kapsamında Olan ve Olmayan İşletmelerin Özellikleri 

 Adana Ankara İzmir Konya Samsun 
ÇATAK 

Genel 
ÇATAK 

Dışı Genel 
Toplam İşlenen Arazi (da) 71,92 305,67 255,77 483,04 40,72 227,84 184,22 
Kira ile İşlenen Arazi (da) 12,19 97,33 69,50 72,91 2,86 41,93 17,08 
Ortakçılıkla İşlenen Arazi 

(da) 
5,31 24,44 0,00 29,48 1,29 10,93 22,57 

Mülk Arazi (da) 54,42 183,89 186,27 380,66 36,57 174,98 144,57 
Toplam Parsel Sayısı 4,75 23,33 8,15 13,35 4,36 8,70 8,32 
Sulanan arazi (da) 70,36 27,67 250,74 221,08 40,72 135,10 93,49 
Sulanmayan arazi(da) 1,56 278,00 5,03 261,96 0,00 92,74 90,73 

 

Çalışmada, daha etkin tarım-çevre politikalarının geliştirilebilmesi için, hem üreticilerin tarımsal üretimle 

ilgili amaç önceliklerinin hem de geleceğe ilişkin politika hedeflerinin ortaya konmasında “En iyi-En kötü” 

analizinden yararlanılmıştır. Üreticilerden tarımsal üretimle ilgili amaçlardan kendisine en yakın ve en uzak olanı 

seçmesi istenmiş ve tercih değerleri Çizelge 3 ve Grafik 1’de verilmiştir. Üreticinin tarımsal üretimle ilgili 

öncelikleri arasında, üç amaç öne çıkmaktadır. Üreticilerin amaçlar arasında kendisine en yakın gördüğü “mevcut 

araziye iyi bakmak”tır. Bunu “hayat standardını yükseltmek” ve “en az çevre kirliliği” amaçları izlemektedir. 

Üreticinin kendisine en uzak gördüğü amaç ise “elindeki parayı, kendi zamanını ve aile işgücünü değerlendirmek” 

olmuştur. 

   Çizelge 3. Üreticilerin Tarımsal Üretimle İlgili Amaçları İçin Best-Worst Değerleri 

 

Amaçlar 
Best 
(En İyi) 

Worst 
(En Kötü) 

B-W Sqrt 
(B/W) 

Ortalama 
 (B-W) 

(B-W) 
/W*100 

Mevcut araziye iyi bakmak 94 21 73 2.12 0.2011 347.62 

Hayat standardını yükseltmek 113 45 68 1.58 0.1873 151.11 

En az çevre kirliliği 40 26 14 1.24 0.0386 53.85 

Tüketicileri korumak  14 43 -29 0.57 -0.0799 -67.44 

Aile besin ihtiyaçlarını karşılamak 15 45 -30 0.58 -0.0826 -66.67 

Tarımı meslek olarak icra etmek 54 62 -8 0.93 -0.0220 -12.90 

Elindeki parayı, kendi zamanını ve 

aile işgücünü değerlendirmek 
32 120 -88 0.52 -0.2424 -73.33 
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Grafik 1. Üreticilerin Tarımsal Üretimle İlgili Amaçları 
 

İkinci olarak üreticilerden, gelecekte uygulanacak politikaların hedefleri arasından “en önemli ve en 

önemsizini seçmeleri istenmiştir. Çizelge 4 ve Grafik 2‘de yer alan sonuçlara göre, üreticinin en fazla önem verdiği 

konu ürünlerini kolaylıkla pazarlayabilmektir. Bunu prime ve verim artışına ağırlık verilmesi izlemektedir. İşgücü, 

yayım ve kredi desteği hedefleyen politikalar ise üreticinin en önemsiz gördüğü politikalar arasındadır. 

 

 

 

 

 
Çizelge 4. Üreticilerin Geleceğe İlişkin Politika Hedefleri İçin Best-Worst Değerleri 

Politika Hedefleri 
Best  

(En İyi) 

Worst 
(En 

Kötü) 

B-W Sqrt 

(B/W) 

Ort. 

(B-W) 

(B-W) 
/W*100 

Organik gübre desteğine ağırlık vermeli 35 23 12 1,23 0,0347 52,17 

Kredi desteğine ağırlık vermeli 28 90 -62 0,56 -0,1792 -68,89 

Yayım desteğine ağırlık vermeli 8 70 -62 0,34 -0,1792 -88,57 

Pazarlama kolaylıklarına ağırlık vermeli 100 15 85 2,58 0,2457 566,67 

Verim artışına ağırlık vermeli 46 5 41 3,03 0,1185 820,00 

Organik ilaç desteğine ağırlık vermeli 7 13 -6 0,73 -0,0173 -46,15 

Ürün kalitesini artırmalı 17 3 14 2,38 0,0405 466,67 

Hasat makinelerine ağırlık vermeli 38 22 16 1,31 0,0462 72,73 

Prime ağırlık vermeli 59 10 49 2,43 0,1416 490,00 

İşgücü desteği sağlamalı 7 94 -87 0,27 -0,2514 -92,55 
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Grafik 2. Üreticilerin Geleceğe İlişkin Politika Hedefleri İçin Best-Worst Değerleri 

 

 

 

6.DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Tarım-çevre politikaları oluşturulurken, doğal kaynaklarla ilgili gerek fırsat ve olanakların gerekse çevre 

sorunlarının bölgesel düzeyde bilinmesi önem taşımaktadır. Bu anlamda politikaların başarısı, bölgesel uyum 

gösterme gücüyle doğrudan ilişkilidir. Türkiye'de bölgesel farklılıkların olması da tarımın ve tarımsal kalkınmanın 

sürdürülebilirliği açısından önemli bir tehdit olarak algılanabilir. Bu nedenle, farklı bölgeler için farklı tarım-çevre 

politikalarına veya uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. ÇATAK kapsamında, ilgili alanda belirlenecek tedbir 

tamamen o bölgedeki bir çevre sorunuyla bağlantılı olduğundan, ÇATAK tam da bu nedenle önemli bir 

uygulamadır. 

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile birlikte toprak ve su kaynaklarının muhafazası hem çevre hem de 

insan sağlığı açısından son derece önemlidir. ÇATAK programında olduğu gibi kontrollü ilaç ve gübreleme gibi 

uygulamalar çevre koruma anlamında da bir zemin oluşturmuştur.  

Görüşülen üreticilerin tarımsal üretime ilişkin amaçları arasında kendisine en yakın gördüğü arazisine iyi 

bakmak, hayat standardını yükseltmek ve en az çevre kirliliği gelmektedir. Bu da ÇATAK programındaki 

üreticinin amaç tercihlerinde çevrenin ve ekonomik amaçların öncelikli olduğunu göstermektedir. Üreticinin 

tarımsal üretime ilişkin amaçları içinde “arazisine iyi bakmak” amacı özellikle toprak koruma konusunda 

uygulanacak politikaların uygulamadaki başarısı açısından önemlidir.  

Aynı kapsamdaki üreticilerin en önemli gördüğü politika hedefleri ise, ürününü kolaylıkla 

pazarlayabilmek, prim desteği ve verim artışı sağlamaktır. O halde, gelecekte uygulanacak politikalarda; verimi 
düşürmeden, prime bağlı desteklerle birleştirilmiş çevre ve araziyi koruma önlemlerinin uygulanabilirliğinin daha 
yüksek olduğu söylenebilir. Böylelikle, tarım topraklarının amacına uygun kullanımı ve korunması konularındaki 

politikalara üretici katılımı sağlanabilecektir.    
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Türkiye’de, ÇATAK benzeri, doğrudan uygulamaya dönük, kurumlar arası işbirliği gerektiren kapsamlı 

politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için pazar desteği, üreticilere gelir 

desteği ve sürdürülebilir tarımsal üretim yöntemleriyle tarımsal verimliliğin artırılmasının amaçlandığı 

politikaların etkili olabileceği düşünülmektedir.   
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Özet 

Bu çalışma, evlerde geleneksel yöntemlerle üretilen incir ve dut sirkelerinin depolama sürecinde farklı 

mikroorganizmaların canlı kalma durumları üzerine etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Bu amaçla test 

kültürü olarak Escherichia coli, Enterococcus faecalis ve Pediococcus acidilactici kullanılmıştır. Bakteri kültürleri 

ile yaklaşık 7 log KOB/mL düzeyinde inoküle edilen sirke örnekleri oda koşullarında (20°C) 24 saat depolanmış 

ve bu süreçte periyodik olarak (0. dakika, 15. dakika, 30. dakika, 60. dakika, 4. saat, 8. saat ve 24. saat) analiz 

edilmiştir. İncir ve dut sirkelerinin pH değerleri sırasıyla 3.75 ve 2.87, toplam asitlik değerleri ise 3.67 ve 4.07 g 

asetik asit /100 mL olarak belirlenmiştir. E. coli hücrelerinin incir sirkesinde 8 saatte, dut sirkesinde 30 dakikada 

tamamen inaktive olduğu, E. faecalis’in ise incir ve dut sirkesinde benzer sürelerde canlılığını sürdürdüğü (8 saat) 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte incir sirkesinde en uzun süre canlılığını sürdüren bakterinin P. acidilactici olduğu 

ve 24 saatlik süre sonunda P. acidilactici sayısının incir sirkesinde sadece 3 logaritmik birim azaldığı 

belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, evlerde kontrolsüz şartlar altında üretilen sirkelerin farklı 

mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etki gösterdiğini ve bu etkinin kullanılan sirke türü, test kültürü ve 

temas süresine bağlı olarak değiştiğini ortaya koymuştur.  

Anahtar sözcük: incir sirkesi, dut sirkesi, canlı kalma, antimikrobiyal 

 

Survival of Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Pediococcus acidilactici  

in Homemade Vinegars  

 

Abstract 

This study was conducted to determine the effects of fig and mulberry vinegars produced at homes by 

traditional methods on the survival of different microorganisms during storage period. For this purpose, 

Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Pediococcus acidilactici were used as test cultures. Vinegar samples 

that were inoculated with bacterial cultures at approximately 7 log KOB/mL were stored at room conditions (20°C) 

for 24 hours and analyzed periodically (0. minute, 15. minutes, 30. minutes, 60. minutes, 4. hours, 8. hour and 24. 
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hour). The pH values of the fig and mulberry vinegars were detected as 3.75 and 2.87, and the total acidity values 

were detected as 3.67 and 4.07 g acetic acid/100 mL, respectively. E. coli cells were completely inactivated at 8 

hours in fig vinegar and 30 minutes in mulberry vinegar, E. faecalis was survived at similar period in fig and 

mulberry vinegars (8 hours). However, it was determined that the bacteria that survived the longest period in fig 

vinegar was P. acidilactici ve the number of P. acidilactici in fig vinegar was decreased only 3 logarithmic units 

after 24 hours. The results of this study showed that the vinegars produced under uncontrolled conditions at homes 

exhibited antimicrobial effect on different microorganisms and this effect was changed depending on the type of 

vinegar, test culture and contact time. 

Keywords: fig vinegar, mulberry vinegar, survival, antimicrobial 

 

Giriş 

Sirke, karbonhidrat içeren çeşitli hammaddelerden mayalar (Saccharomyces cerevisiae) ve asetik asit 

bakterileri (AAB) aracılığıyla veya şarap gibi etanol içeren sıvılardan doğrudan AAB’lerinin faaliyeti sonucunda 

üretilen özel bir üründür (Sengun, 2015). Sirke çok eski zamanlardan bu yana gıdalarda aroma verici olarak, turşu, 

mayonez, salça, salamura, hardal gibi gıda maddelerinin hazırlanmasında, özellikle taze sebze ve meyvelerde 

dezenfekte edici ajan olarak ve bazı gıdaların muhafazasında yaygın şekilde kullanılmaktadır (Plessi, 2003; Tan, 

2005; Solieri ve Giudici, 2009; Mercola, 2014). Bununla birlikte sirkenin içeriğinde bulunan organik asitler, 

fenolik bileşikler, aminoasitler, vitaminler ve melanoidinler, başta antimikrobiyal, antikarsinojenik, antidiyabetik 

ve antihipertansif olmak üzere, sağlık üzerine yararlı birçok etki göstermektedir (Karabiyikli ve Sengun, 2017).  

Sirkenin temel aroma maddesi olan asetik asit %0.5 konsantrasyonda dahi birçok mikroorganizma üzerine 

antimikrobiyal etki gösterebilmektedir. Yapılan çalışmalar sirkenin Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, 

Escherichia coli O157:H7, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, Vibrio 

parahaemolyticus, Micrococcus catarrhalis, Staphylococcus albus, Diplococcus pneumonia ve Alpha 

streptococcus gibi mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etkisi olduğunu ve bu nedenle çeşitli ekipmanların, 

gıda ve gıda hazırlama yüzeylerinin dezenfeksiyonunda kullanılabileceğini göstermiştir (Entani, Asai, Tsujihata, 

Tsukamoto, ve Ohta,  1998; Vijayakumar ve Wolf-Hall, 2002; Sengun ve Karapinar, 2004; Sengun ve Karapinar, 

2005a; Sengun ve Karapinar, 2005b; Chang ve Fang, 2007; Hindi, 2013; Ramos, Brandão, Teixeira, ve Silva,  

2014).  

Genel olarak sirkeler, üretimi sırasında kullanılan hammaddeye ve üretim tekniğine bağlı olarak tahıl 

sirkesi, meyve sirkesi, geleneksel balsamik sirke ve şarap sirkesi olarak sınıflandırılmaktadır. Meyve sirkesi 

üretiminde, her ülkenin kendine özgü ürünlerinin farklılık göstermesinden kaynaklı hindistancevizi (Güneydoğu 

Asya), çilek (İspanya), erik (Japonya), vişne (Avrupa, USA), incir (Türkiye), hurma (Orta Doğu), cennet hurması 

(persimmon) (Japonya, Güney Kore) gibi farklı meyveler kullanılabilmektedir (Chen, Chen, Giudici, ve Chen, 

2016; Sengun, 2015). Türkiye’de yaygın olarak yetişen meyvelerden olan incir (Ficus carica) ve dut (Morus alba), 

ülkemizde kuru ve/veya yaş meyve olarak tüketilebilen, içeriğinde bulunan organik asitler ve fenolik maddeler 
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sayesinde antioksidan ve antimikrobiyal potansiyeli bulunan meyve çeşitlerindendir (Karadeniz ve Şişman, 2003; 

Erdoğan ve Pırlak, 2005; Young-Soo ve Cha, 2010; Budak, 2015). Bu meyvelerden elde edilen incir ve dut sirkeleri 

ise geleneksel olarak evlerde üretimlerinin yanı sıra küçük çapta endüstriyel olarak da üretilebilen, antimikrobiyal 

ve antioksidan potansiyeli yüksek ürünler arasındadır (Budak, 2015; Şengün ve Kılıç, 2018). 

Bu çalışmada, evlerde geleneksel olarak üretilen incir ve dut sirkelerine inoküle edilen Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis ve Pediococcus acidilactici’nin depolama sürecinde canlı kalma durumlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Analiz örnekleri 

Çalışmada materyal olarak yörede yetişen ürünler ile ev koşullarında geleneksel yöntemler kullanılarak 

üretilen incir (Aydın, Türkiye) ve dut sirkesi (Kars, Türkiye) kullanılmıştır.  

pH ve toplam asitlik değerleri  

Sirke örneklerinde pH ölçümleri pH metre (Nel Mod 821) ile yapılmıştır. Örneklerin toplam asitlik 

değerleri titrimetrik yönteme göre belirlenmiş ve sonuçlar g asetik asit/100 mL olarak verilmiştir (AOAC, 1995).  

Bakteri kültürlerinin hazırlanması 

Sirke örneklerinde bakterilerin canlı kalma durumlarının belirlenmesi amacıyla test kültürü olarak farklı 

mikroorganizma gruplarını temsil etmek üzere Escherichia coli ATCC 1103, Enterococcus faecalis ATCC 29212 

ve Pediococcus acidilactici ATCC 8042 kullanılmıştır. Bakteri kültürleri Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarından temin edilmiştir. Stok kültürlerin 

aktivasyonu amacıyla kültürler öncelikle Tryptone Soy Broth (TSB, pH 7.3±0.2, Oxoid) besiyerine transfer 

edilmiş ve ekim yapılan tüpler 37ºC’de 24 saat inkübe edilmiştir.  

Bakteri kültürlerinin sirke örneklerinde canlı kalma durumlarının belirlenmesi 

Membran filtreden (0,45 m por çaplı) geçirilerek steril hale getirilen sirke örnekleri bakteri kültürleri ile 

ayrı ayrı (yaklaşık 7 log KOB/mL düzeyinde) inoküle edilmiş ve ardından oda koşullarında (20°C) 24 saat 

depolanmıştır. Depolama süresince sirkelerden 0. dakika, 15. dakika, 30. dakika, 60. dakika, 4. saat, 8. saat ve 24. 

saatlerde örnekleme yapılmıştır. Örneklere inoküle edilen hücrelerin sayısını belirlemek üzere her bir örnekten 

Tryptone Soy Agar’a (TSA, pH 7.3±0.2, Oxoid) yayma plak yöntemine göre ekim yapılmış ve petriler 37°C’de 

24 saat inkübe edilmiştir.  

İstatistiksel değerlendirme 

Tüm denemeler üç tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar SPSS 15.0.1 (SPSS, 2004) paket programı 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklar Duncan’s Multiple Range testi ile P<0.05 önem 

seviyesinde tespit edilmiştir. 
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Bulgular ve Tartışma 

Sirke örneklerinin pH ve toplam asitlik değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Dut sirkesinin asetik asit 

cinsinden toplam asitlik değerinin, birçok standartta yer alan kritere (minimum 4 g asetik asit/100 mL) uyum 

gösterdiği, ancak incir sirkesinde bu değerin limit değerin altında kaldığı tespit edilmiştir.  

 

 

Tablo 1.  Sirke Örneklerinin pH ve Toplam Asitlik Değerleri 

Sirke Örnekleri      pH Toplam Asitlik (g /100 mL)* 

İncir Sirkesi 3.75±0.21                         3.67±0.35 

Dut Sirkesi 2.87±0.43                         4.07±0.16 
*: Asetik asit cinsinden.  

 

Sengun (2013) tarafından yapılan bir çalışmada, geleneksel yöntemlerle üretilen incir sirkelerinde pH 

değerlerinin 3.05 ile 3.73 arasında, toplam asitlik değerlerinin ise 2.10 ile 6.97 arasında değişim gösterdiği 

bildirilmiştir. Benzer şekilde ev koşullarında elma ve üzümden üretilen sirkelerde asitlik değerlerinin 0,56 ile 7,20 

g asetik asit/100 mL arasında değişen değerlere sahip olduğu bildirilmiştir (Ozturk, Calıskan, Tornuk, ve Sagdıc, 

2015). Üzüm sirkesinin asitlik değerlerinin incelendiği başka bir çalışmada, 12 farklı üzüm sirkesinde toplam 

asitlik değerlerinin 3.96 ile 5.36 g asetik asit/100 mL arasında değiştiği belirlenmiştir (Akbaş ve Cabaroğlu, 2010). 

Sonuç olarak yapılan farklı çalışmalarda ev ortamında kontrolsüz şartlarda üretilen sirkelerde yetersiz asit 

üretiminin söz konusu olabileceği belirlenmiştir.  

Bu çalışma kapsamında, evlerde geleneksel olarak üretilen incir ve dut sirkelerinin, oda koşullarında 

depolama sürecinde farklı mikroorganizmalar ile kontamine olma durumunda, bu mikroorganizmaların canlı 

kalma durumları üzerine etkileri belirlenmiştir (Tablo 2, 3). Çalışmada test kültürü olarak farklı mikroorganizma 

gruplarını temsilen E. coli, E. faecalis ve P. acidilactici kullanılmıştır. İncir sirkesinde en kısa süre canlılığını 

sürdüren mikroorganizmanın E. coli olduğu (8 saat), en uzun süre canlılığını sürdüren mikroorganizmanın ise P. 

acidilactici olduğu (>24 saat) belirlenmiştir (P<0.05) (Tablo 2).  

 

Tablo 2. İncir Sirkesinde Bakteri Kültürlerinin Canlı Kalma Durumları 

  Mikroorganizma (Log KOB/mL) 

Süre E. coli E. faecalis P. acidilactici 

0 dk 5.91 ± 0.18A,a 5.82 ± 0.02A,a 6.50 ± 0.08A,a 

15 dk 4.55 ± 0.47A,b 5.43 ± 0.09A,a 5.83 ± 0.60A,a,b 

30 dk 4.04 ± 0.34A,b 5.35 ± 0.03B,a 5.24 ± 0.98B,a,b 

60 dk 2.78 ± 0.18A,c 4.76 ± 0.06B,a,b 5.91 ± 0.53C,a,b 

4 sa 2.00 ± 0.00A,B,c 3.37 ± 1.07B,b,c 5.69 ± 0.02C,a,b 
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8 sa <2A,d 2.64 ± 0.64B,c 5.39 ± 0.07C,a,b 

24 sa <2A,d <2A,d 4.74 ± 0.02B,b 

Aynı sütunda yer alan farklı küçük harfler (a, b, c, d) ve aynı satırda yer alan farklı büyük harfler (A, B, 

C), ortalama değerler arasındaki istatistiksel farklılığı göstermektedir (P<0.05). 

 

Test kültürlerinin dut sirkesinde canlı kalma durumları incelendiğinde, incir sirkesine kıyasla en büyük 

farklılığın E. coli hücrelerinde olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 3). İncir sirkesinde 8 saat içerisinde inaktive edilen 

E. coli hücreleri, dut sirkesinde sadece 30 dakika içerisinde tamamen inaktive edilmiştir. Bununla birlikte E. 

faecalis ve P. acidilactici sayıları 24 saat sonunda tespit seviyesinin altına düşmüştür (Tablo 3).  

Tablo 3. Dut Sirkesinde Bakteri Kültürlerinin Canlı Kalma Durumları 

  Mikroorganizma (Log KOB/mL) 

Süre E. coli E. faecalis P. acidilactici 

0 dk 5.88 ± 0.85A,a 5.34 ± 0.34A,a 5.73 ± 0.50A,a 

15 dk 2.39 ± 0.09A,b 4.63 ± 0.55B,a,b 5.49 ± 0.04B,a 

30 dk <2A,c 5.06 ± 0.38B,a,b 5.52 ± 0.22B,a 

60 dk <2A,c 3.49 ± 0.89B,a,b 5.70 ± 0.28C,a 

4 sa <2A,c 3.10 ± 1.10B,a,b 5.31 ± 0.06B,a,b 

8 sa <2A,c 2.82 ± 0.82B,b 4.07 ± 0.79B,b 

24 sa <2A,c <2A,c <2A,c 

Aynı sütunda yer alan farklı küçük harfler (a, b, c, d) ve aynı satırda yer alan farklı büyük harfler (A, B, 

C), ortalama değerler arasındaki istatistiksel farklılığı göstermektedir (P<0.05). 

 

E. faecalis hücreleri her iki sirke örneğinde de benzer sürelerde canlılığını sürdürmüştür. Buna karşın E. 

coli ve P. acidilactici hücreleri asitliği daha yüksek olan dut sirkesinde, incir sirkesine kıyasla daha kısa süre canlı 

kalmıştır. Laktik asit bakterisi grubunda yer alan P. acidilactici, dut sirkesinde en uzun süre canlılığını sürdüren 

mikroorganizma olarak belirlenirken incir sirkesinde ancak 24 saat içerisinde inaktive edilmiştir. Bu durum, söz 

konusu bakterinin özellikle isminden de anlaşılacağı üzere, aside karşı dayanıklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte asitliği incir sirkesine oranla daha yüksek olan dut sirkesinde bu bakterinin 24 saatte inaktive 

edildiği, E. coli sayısının ise incir sirkesine kıyasla çok daha kısa sürede tespit seviyesinin altına düştüğü tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, E. coli hücrelerinin E. faecalis ve P. acidilactici’ye kıyasla asitliğe karşı daha 

hassas olduğunu, E. faecalis hücrelerinin ise asitlik değişimine karşı diğer test kültürlerine kıyasla daha az duyarlı 

olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Literatürde geleneksel yöntemlerle üretilen incir ve dut sirkelerinde bakterilerin canlı kalma durumlarının 

incelendiği herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak farklı sirkelerin antimikrobiyal etkileri farklı 

araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bu çalışma öncesi dut sirkesinin antimikrobiyal özelliklerini belirlemek 

üzere yürütmüş olduğumuz bir çalışmada, geleneksel ev yapımı dut sirkesinin E. faecalis, Bacillus subtilis, E. coli 
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O157:H7, S. Typhimurium ve P. acidilactici üzerine antimikrobiyal etkisi olduğu, E. faecalis ve E. coli 

O157:H7’nin dut sirkesine karşı en hassas mikroorganizmalar (10.5 mm) olduğu tespit edilmiştir (Şengün ve Kılıç, 

2018). 

Yapılan diğer bir çalışmada, dut sirkesinin B. cereus, B. subtilis, Candida albicans, E. faecalis, Erwinia 

carotovora, E. coli, Klebsiella oxytoca, S. aureus ve Streptococcus pyogenes üzerine antimikrobiyal etki gösterdiği 

disk difüzyon yöntemiyle incelenmiş, dut sirkesine karşı en dirençli mikroorganizmanın E. coli (5.3 mm) olduğu 

tespit edilmiştir (Karaagac, Aydogan, ve Koseoglu, 2016).  

Bakir vd. (2017) tarafından yürütülen bir çalışmada farklı hammaddelerden elde edilen sirkelerin S. 

aureus, S. Typhimurium ve E. coli’ye karşı antimikrobiyal etkisi disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiş, 

en yüksek antimikrobiyal etkiyi S. Typhimurium (16 mm) üzerine balsamik sirkesinin gösterdiği, bu sirkenin aynı 

zamanda en yüksek asitlik değerine (%6.6) sahip sirke örneği olduğu belirtilmiştir. Benzer bir çalışmada ise 

geleneksel ve endüstriyel yöntemlerle üretilen elma, üzüm, enginar, nar, alıç, vişne sirkelerinin B. cereus, E. coli, 

E. coli O157:H7, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Proreus vulgaris, S. 

Typhimurium, S. aureus, Yersinia enterocolitica’ya (6.18-23.56 mm) karşı antimikrobiyal etki gösterdiği tespit 

edilmiştir (Ozturk vd., 2015). Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, farklı sirke çeşitlerinin temel olarak test 

mikroorganizması, sirke çeşidi ve özellikle de sirke asitliğine bağlı olarak değişen seviyelerde antimikrobiyal etki 

gösterdiğini ortaya koymuştur.  

 

Sonuç 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, toplam asitlik değeri incir sirkesine kıyasla daha yüksek olan dut 

sirkesinin antimikrobiyal etkisinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Her iki sirke örneğine karşı en hassas 

mikroorganizma E. coli iken E. faecalis hücreleri her iki sirke örneğinde de benzer sürelerde canlılığını sürdürmüş, 

ancak P. acidilactici incir sirkesine karşı en dirençli mikroorganizma olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

ev koşullarında kontrolsüz şartlar altında üretilen sirkelerin farklı mikroorganizmalar üzerine değişen seviyelerde 

antimikrobiyal etki gösterdiğini ve bu etkinin kullanılan sirke türü ve sirkelerin asitlik değeri, test kültürü ve temas 

süresine bağlı olarak değiştiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte ilerleyen çalışmalarda sirkede organik asitler 

dışında antimikrobiyal etki mekanizmasında rol alabilecek fenolik madde içeriği gibi diğer faktörlerin de 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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Abstract 

Scale-up in biotechnology is an important and necessary application for food, medicine, chemical, waste, 
enviromental and biogas sectors. There are many studies about this topic. The design of impeller, tank, 
systems,feed types are new trends in scale-upp. In some biotechnologic process it is difficult to suppose behaviour 
of microorganism. That’s why organisation and modelling are necessary applications for scale-upp. For 
biotechnologic production impeller type and agitation speed used are important parameters effecting the process 
in scale-upp. Every blade used and various agitation speed have a different effect on the behavior of 
microorganisms. These all factors give different results for producer in every scale. Some studies demonstrated 
that laboratory scale was preferable, and some of that was industrial scale. Although it has advantages in production 
at laboratory scale, producers have to realize scale-up studies to get high amount of production, cause of developing 
industry and increasing demand. Therefore, the importance of scale-up increases day by day.  

 

KeyWords: Biotechnology, Fermentation, Parameter, Problem, Scale-up 

 

Öz 

Biyoteknolojide ölçek büyütme gıda, ilaç, kimya, atık, çevre ve biyogaz sektörleri için önemli ve gerekli bir 

uygulamadır. Bu konuyla ilgili birçok çalışma vardır. Pervanenin, tankın, sistemlerin, besleme çeşitlerinin 

tasarımı, ölçeklendirmede yeni trendlerdendir. Bazı biyoteknolojik proseslerde mikroorganizmanın davranışını 

kontrol etmek zordur. Bu yüzden optimizasyon ve modelleme ölçeklendirme için gerekli olan uygulamalardır. 

Biyoteknolojik üretimler için kullanılan bıçak çeşidi ve karıştırma hızı ölçek büyütmede prosesi etkileyen önemli 

parametrelerdendir. Kullanılan her bıçağın ve çeşitli karıştırma hızlarının  mikroorganizma davranışı üzerinde 

farklı etkisi vardır. Bütün bu faktörler her ölçekte üreticiye farklı sonuçlar vermektedir. Bazı çalışmalar laboratuvar 
ölçeğindeki üretimlerin tercih edilebilir olduğunu gösterirken bazıları ise endüstriyel ölçeğin tercih edilebilir 

olduğunu göstermektedir. Laboratuvar ölçeğindeki üretimlerin avantajları olmasına rağmen üreticiler yüksek 

miktarda üretim için gelişen endüstri ve artan talep sebebiyle ölçek büyütme çalışmalarını gerçekleştirmek 

zorundadırlar. Bu yüzden ölçek büyütmenin önemi günden güne artmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Biyoteknoloji, Fermentasyon, Parametre, Problem, Ölçek Büyütme 

 

Introduction 

Scale-up technology is important for biotechnologic process due to the microorganisms reproduce behaviors. 
There are many parameters that all effect the biotechnology process, so do the product. Optimal and homogeneous 
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reaction conditions to reduce microbial stress exposure to the greatest extent and to increase metabolic integrity 
should be maintained with the fundamental issues of industrial fermentations, process optimization and scale-up, 
thus increasing product yield and ensuring consistent product quality (Schmidt, 2005, pp. 425-435).   

One of the areas where scaling-up is commonly used is the biological resource sector. Biomass is organic matter 
that can be converted to fuel and is therefore regarded as a potential energy source. Since cellulose is the most 
abundant renewable natural resource, it is important to produce bioenergy and bio-based products from renewable 
cellulosic materials for the sustainable development of human beings (Percival Zhang et al., 2006, pp. 452-481). 
If the biomass concentration increases, the apparent viscosity increases and this affects the growth phase of the 
bacteria. Sometimes the desired bacterial growth with the biomass concentration may not be linear as the scale 
changes. Therefore, it is necessary to pay attention to sclae-up studies in order to prevent unexpected bacterial 
growth and undesirable substances in the environment. In some cases biotransformation so the enzymes is 
necessary. However enzymes are expensive. To reduce the cost of production, the production capacity has to be 
developed. So, optimization and scale-up strategies should be created and carry out for an efficient process. 

 

When a production was made in laboratory scale, it was unnecessary to design extra parts like agitators, tubes, etc. 
as it is used on large scales. In addition of that, when a mistake was made, due to few products were produced, 
losses are not  too much comparatively large scale. Not to occur massive loss of great loss on the big scale, some 
design studies should be done and the pilot scale should be optimised to large scale.  

Scale-up optimization is necessary to expect the final product. Thiry and Cingolani, in 2002, mentioned that 
optimization is expected to increase the yield of the final product but the process must be compliant with good 
manufacturing practices (pp. 103-105). Different microorganisms were used in fermentation processes according 
to final product, so the every process is not same. It is important to initiate long and expensive optimization studies 
once the strain stability, the number of generations required for cell banking, and the pre-cultures have been 
determined for the largest fermentation (Thiry and Cingolani, 2002, pp. 103-105). Strain construction can improve 
and scale-up, in every step quality control and developments can apply. This review focus on why scale up is 
necessary and the problems in scale-up. 

 

2. Development 

2.1 Problems of scale-up in biotechnologic processes 

The first fermentation process was quickly followed by  the first scale-up problem in a biotechnology process such 
as foul odor or a foamy mess, loss  of  a desirable starting material (substrate), illness or discomfort to consumers, 
etc. Today we can add one or more of  such factors as monetary loss,  loss of  business  credibility, and undesirable 
regulatory and legal consequences. Scale-up and problems seem to go together. This has  been  the  norm (Reisman, 
1993, pp. 195-253). 

 

Reisman, has committed scale-up which refers to any increase according to a fixed ratio in 1993 (pp. 195-253). 
Why is successful scale-up so important? Successful scale-up, almost  by  definition, means that a process has 
been designed and built giving a predictable increase in production capacity.  It is  understood that product potency  
is as predicted and no unexpected entities are found in the product. Time and money are the short answers to ‘Why 

is successful scale-up so important?’ question and give the impotance of scale-up (Reisman, 1993, pp. 195-253). 

Gas transfer is one of the major criterias in fermentation and big scale productions. Processes in aerated-stirred 
fermenters for the industrial production of vinegar were scaled up and designed by González-Sáiz, J. M, et. al. in 

2009. In this study, the oxygen transfer, the liquid–gas transfers of volatile compounds and the industrial 
production of vinegar in aerated-stirred fermenters were modelled. To understand clearly, the difference between 
scaled-up  proress and the pilot scale, the parameters must be kept constant. The critical point of the scale-up 
amplification methodology is the definition of the parameters and these parameters must be kept constant between 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

854 
 

pilot scale and industrial scale fermenter to achieve and reproduce the same environmental conditions (González-
Sáiz et. al. 2009, pp. 89-100). In this study, the kinetic models, reactor model and transfer models have been 
developed. Continuous and batch fermenters were optimised. The study have been demonstrated that  the increase 
in pressure and temperature and the decrease in ethanol concentration enhanced the inhibitory effect of agitation 
and aeration, which was independent of oxygen transfer in vinegar production. 

Every microorganism has an  appropriate pH and temperature to proliferate. Narayanan et. al. in 2004, noted that  

it is desirable for microorganisms used for industrial production of lactic acid to ferment cheap raw materials, to 
produce large quantities of lactic acid, to tolerate low pH and high temperature conditions, to produce at least 
byproducts, and to have low nitrogen requirements (pp. 167-179). de Oliveira, et. al. in 2018, investigated lactic 
acid bioprocess design in terms of challenges and oppurtinities from economic to production aspects. In this 
bioprocess lactic acid fermentation were realized. pH, temperature, initial substrate concentration, and nitrogen 
concentration are the main parameters affecting the flow rate and hence performance of the fermentation during 
lactic acid fermentation (Zhou, et. al. 2003, pp. 399-407, Abdel-Rahman, et. al. 2016, pp. 176-192). In  regards  to  
the  fermentation  process the  price  of  the  substrates,  food competition,  strains,  inhibition  due  to  substrate  
or  product,  and  waste generation are the biggest challenges. In  addition,  the  process  of  separation  and  
purification is  crucial  for  this  development,  since  many  applications  require  a product  with  high  purity,  
such  as  the  medical  and  pharmaceutical  areas (de Oliveira, et. al. 2018, pp. 219-239). 

The process of growth depends on the availability of requisite nutrients and their transport into the cells, and the 
environmental factors such as aeration, O2 supply, temperature and pH. Many bioprocesses include temperature 
and pH, which are important parameters affecting fermentation rates, oxygen transfer, etc. in the study of scale 
amplification. (de Oliveira,  et. al., 2018, ), (Ji,  et. al. 2018, pp. 600-608), (Augier, et. al. 2017, pp. 158-168), 
(González-Sáiz,  et. al. 2009, pp. 89-100), (Liu, et. al. 2016, pp. 1-5).  

There are many parameters that affect the fermentation process in biotechnology directly and/or indirectly as the 
scale grows. It is not easy to examine the effect of these parameters.  

 

Because many parameters are associated with other parameters. Therefore, although the parameters are examined 
separately in our writing, they contain other variables. 

Especially for lactic acid bacteria in fermentation process the conditions are critical to obtain production with 
control. So the important of conditions is emerged for production of survival lactic acid bacteria. Nowadays, 
investments  in  the  sector  are  focused  on  using  new  technologies  and  new  substrates  to  improve  the  
production  process  and achieve  better  micro-organism  performance.   

Many raw materials prepared for production may go to waste when scale-up was not carried out. Volume of inputs, 
sterilization, lag phases, heat transfer, gas compressors (additives), time, volume (vessel), asepsis, cleaning, etc. 
are the few parameters and they can cause problems if  no action is taken. Scale-up design should create before 
starting production in big scales to overcome and/or avoid the possible problems.  

 

2.2  Some parameters that effect the process in scale-up 

2.2.1 Growth types of microorganisms 

The growth of microorganisms is a highly complex and coordinated process especially biotechnologic processes. 
It is necessary to know the behaviour of microorganism in different feed phases. For cellulase production by fungus 
Trichoderma reesei  (Gusakov, 2011, pp. 419-425), two sequential phases were used. These are a batch phase 
followed by a fed-batch phase. During the batch phase, the microorganism has behaviour viscous and non-
Newtonian. Since the highest oxygen transfer rate is required during the highest viscosity period, the most 
challenging phase is the first phase relative to the specific  
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energy input required for effective agitation (Gabelle et al. 2012, pp. 408-417).  

The one of the challanges of scale up in T. reseei fermentation is the complex rheology of the broth during the 
biomass growth phase. , T. reesei is strictly aerobic and the increase of viscosity also strongly reduces the rate of 
oxygen mass transfer (Gabelle et al. 2012, pp. 408-417). Stocks, in 2013, stated that microorganism morphology 
impact on processes at the full industrial scale is still not fully understood, especially because the magnitude of the 
fluid dynamic stresses changes with scale.  

 

2.2.2 Effect of impeller type and viscosity 

Scale-up in biotechnologic processes depents on different and many parameters and their combinations. These 
include impeller types and therefore viscosities. Augier et. al. in 2018, scaled-up agitation criteria for Trichoderma 
reesei fermentation. In this study different impeller combinations were made. These were propeller, profiled 

triblade, centripetal turbine,  4-blade disc paddle. Dissolved O2, temperature and gas flow rate were hold in similar 
operating conditions. At the end of this study, the result was reached that agitation speed affected the growth 
kinetic of T. reesei, leading to changes in the morphology of the fungus and in the apparent viscosity of the 
fermentation medium.  If comparative commercial sale and bench sclae, the specific growth rates were the same, 
but viscosity was very high. When increase viscosity, biomass concentration too.  Geometry of impellers and 
stirring rates of these were the factors that effect the parameters on behaviour of microorganism. Impellers have 
often been described as either ‘low shear’ or ‘high shear’. According to the study, all the process parameters 

indicate more damage with the ‘low shear’  

 

 

impeller than with the ‘high’ one. 4-blade disc paddle have high shear, tri-blade Rayneri impeller have low shear.  

In fluid dynamic stress affected the ‘viscosity’ of T. reesei fermentation broth, the apparent viscosity of the 
fermentation broth was reduced by increasing the stress level. When  use of the different stress criteria to predict 
T. reesei culture parameters at commercial scale from bench scale studies were evaluated, Malouf et al. in 2013, 
who proposed correlations between rheological and morphological parameters that directly integrated the biomass 
concentration. It has been shown during trichoderma reesei particle cultures that liquid dynamic stress increases 
on bench and commercial scale under controlled dissolved O2 conditions and without nutrient limitation, reduces 
the apparent viscosity and maximal specific growth rate of meat juice and reduces the size of the fungus. (reduced 
the number of holes measured by image analysis) (Augier  2017, pp. 158-168). In commercial scale, viscosity was 
very high compared to the bench scale. 

Ji, et. al. in 2018, developed a scale-up strategy for fermentative production of docosahexaenoic acid (DHA) by 
Schizochytrium spp. When studying with microorganisms, there are some differences to simultaneously maintain 
conditions in lab-scale and industrial scale, directly. Unless the homogeneity of the environment in the bioreactor 
is maintained by the change of the culture scale, uneven distribution of parameters have been ocuured such as 
dissolved oxygen concentrations, substrate concentration, pH, etc. (Ji,  et. al. 2018, pp. 600-608). To provide 
controlled production and to see the flow characteristics in fermentations, to understand the interaction between 

oxygen transfer and mechanical stress; different impeller configurations  

 

were used. The effects of using these combinations were evaluated on gas holdup, power consumption. The study 
showed  

a comparison of the results obtained in the lab scale bioreactor with those in the industrial scale bioreactor with 
the optimized impeller combination in fed-batch culture. Better results were obtained for docosahexaenoic acid 
(DHA) production compared concentrations at industrial scale than lab-scale. A scale-up strategy was developed 
for fermentative production of docosahexaenoic acid by Schizochytrium spp. at the end of the study. The impeller 
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types used and their combinations with other parameters affect the viscosity of the medium. In this respect, 
biotechnological processes require a healthy scale-up study for a predictable environment. 

 

2.2.3 Effect of surfactants 

Surfactants and matter delivery are another parameters that affect the fermentation. Liu, et. al. in 2016, scaled up 
fermentation process for a-arbutin  production  by  Xanthomonas  BT-112. The proposes of scale up are efficient 
and inexpensive production. In this study effects of surfactants were examined besides fermentation parameters. 
Surfactant  can  grade up  cell  membrane  permeability  and  accelerate  matter  delivery  in  the  fermentation  
process  (King  et  al. 1991, pp. 148-153). The best result is achieved with nonionic surfactant ve it had been 
indicated that it has a toxic effect at high concentrations. In the study, different surfactants were used. Surfactant 
use seems to be more effective at handling the product. The effect of surfactant is better at large scale compared 
to small scale. However in very large scale the concentration of production was decreased. So to get secure results, 
the scale-up studies should be implemented  increasing scale step-by-stepp.  

 

2.2.4 Effect of dissolved oxygen, agitation and aeration  

In biotechnologic processes there are many parameters that affect the outcome of scale-up studies. These include 
dissolved oxygen, agitation and aeration. Dissolved oxygen (DO) is an important parameter in microbial 
fermentation because it can reproduce true cell growth generally accurately and timely (Liu, et. al. 2016, pp. 1-5). 
The parameters are important to see what happened at the end of the prodution and whether the microorganism is 
aerobic or not.  The parameter may effect metabolism of microorganism cells and may occur unexpected by-
product in the reactor that the process react in it. Liu noted that dissolved oxygen was influenced by the aeration 
rate and the stirrer speed generally and Liu added that when stirrer tanks are used, the rate of aeration is usually 
kept at a constant value, with respect to the parameters interfere.  

In the study about a-arbutin production by Xanthomonas, different scales were used. The  parameters  to  be  
optimized  in  the fermentation  were air  flow  rate  per  volume  unit (vvm) and impeller  rotation  speed  (rpm)  

(Liu, et. al. 2016, pp. 1-5). Firstly, different aeration rates were tested in small scale and than an optimum value 
was obtained for production of a-arbutin. After, different impeller speed were tested with this fixed aeration rate, 
in big scale. The results showed that the  growth  of  the strain  in  the  large scale  fermenter  was  faster  than  in  
the  small  fermenter. This getting more oxygen transfer for earobic cell growth. Thus, agitation speed and aeration 
rate adjustments must be made in advance to provide enough oxygen for cell growth (Liu, et. al. 2016, pp. 1-5). In 
order to provide sufficient oxygen for bacteria growth without inhibition of cell metabolism, the stirrer speed and 
the aeration rate should adjust well for a controlled scale-up in processes. 

 

 

 

 

3. Conclusions 

Scale-up design should create before starting production in big scales to overcome and/or avoid the possible 
problems. The effects of all parameters must be understood and tested first on a small scale. The mathematical 
modellings should be done. Many studies were demonstrated that scale-up is directive for people who want to 
produce on a large scale in biotechnology. In the case of that, a successful industrial scale-up is achieved if 
conditions are optimized and factors affecting biotechnological processes are known and understood. 
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Özet 

Bu çalışmada kırmızılâhana salamura ve kuru tuzlama olmak üzere iki farklı fermantasyon yöntemi 

uygulanmıştır. Uygulanan işlemler sonucunda kırmızılâhana örneklerinin toplam fenolik madde miktarı, 

antioksidan kapasitesi, renk özelliklerinin değişimi incelenmiştir. Araştırma sonucunda toplam fenolik madde 

miktarının en yüksek olduğu fermente kırmızılâhananın %6 tuzla hazırlanan salamura turşusu olduğu ortaya 

çıkmıştır. Antioksidan değerleri arasında ise büyük farklılıklar belirlenmemiş olup, renk analizi sonucunda ise 

salamura ile hazırlanan (%6 ve %2,5 tuz) örneklerin a ve b değerlerinin kuru tuzlamayla hazırlanan turşulara göre 

daha yüksek olduğuortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre laktik asit fermantasyonuyla meydana gelen 

fermente kırmızılahananın medikal özellikleri araştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kırmızılâhana, Salamura, Kuru Tuzlama, Fermentasyon, Antioksidan 

Abstract 

In this study, two different fermentation methods were applied as brine and dry salting 

for red cabbage. Following these treatments, the red cabbage samples were analyzed in the 

context of total phenolic substances, antioxidant activity, color properties. As a result of the 

research, it was observed that the fermented red cabbage with the highest total amount of 

phenolic material was brined pickles prepared with 6% salt. No significant differences were 

found between antioxidant values and as a result of colour analysis it was observed that the 

values of a and b prepared with brine (6% and 2.5% salt) were higher than those prepared with 

dry salting.According to the results obtained, the medical properties of fermented red cabbage 

are investigated by lactic acid fermentation. 

Keywords: RedCabbage, Brine, Drying Salt, Fermentation, Antioxidant 

1. Giriş 

Güz sebzesi olarak yetiştirilen ve yapraklı koyu kırmızı/bordo olan bir lahana çeşidi olarak bilinen 

kırmızılahana (Brassicaoleracea var. Capitataf.rubra) ülkemizde yaygın olarak tüketilmektedir (Önal ve Subasar, 

2012, ss. 35-41). 

C vitamini, karotenoidler ve fenoliklerin antioksidan etkileri nedeniyle, kırmızılâhana ve 

kırmızılâhanadan elde edilen ürünlere tüketicilerin talebi gün geçtikçe artmaktadır(Çöteli ve Karataş, 2016, ss. 61-
66). Kırmızılahana hasattan başlayarak islenmesine kadar geçen aşamalarda, bu ürünlerin yapısında bulunan ve 

antioksan aktivite gösteren maddelerin muhafaza edilmesi giderek önem kazanmıştır.Bundan dolayı 

kırmızılahanayla ilgili yapılan araştırmalarbilim insanlarının ilgi odağı olmuştur (Volden ve ark., 2008, ss. 595-
605). Kırmızılâhana, asile edilmiş antosiyaninler açısından zengindir. Kırmızılahanada ki antosiyaninler iki farklı 

şekeri ve birkaç aromatik asitle asilasyonu olan, antosiyanidin (siyanidin) glikozitlerdir. Baskın yapılar sinapik 
asit, kafeik asit, ferulik asit, ve p-kumarik asit veya malonik asit ile asillenmişsiyanidin-3,5-diglukozit ve 
siyanidin-3-sophoroside-5-glikozit’dir (Pliszka ve ark., 2009, ss. 1154-1158). Yapılan araştırmalara göre, 
antosiyaninler, renklendirici olarak davranmasının yanı sıra, anti-enflamatuar ve anti-kanserojenik ajanlar olarak 
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iyileştirici etkiler sergiledikleri bulunmuştur (Markasis, 1982, ss. 163-180; Bagchi ve ark. ,2004, ss. 75-80). 
Kırmızılâhanada ki antosiyaninler ısıya ve ışığa karşı oldukça dayanıklı ve toleranslıdır. Antioksidanlar söz konusu 

olduğunda kırmızılahana ilk sırada yer almaktadır (Wiczkovski ve ark., 2013, ss. 303-309). Kırmızılahanada ki 

antosiyanin pigmentinin bu kadar önemli olmasındaki nedeni; kırmızılahana içindeki mor renk, antosiyaninlerden 

gelir ve bu besinler, içerdiği kanserle mücadele flavonoidlerine dair daha fazla kanıt sağlamaktadır.Antosiyaninler, 

çeşitli bellek kaybı türlerine karşı korumaya yönelik araştırma çalışmalarında ve ayrıca diğer hastalıkları önleme 

yararları açısından dikkat çekmektedir (Wiczkovski ve ark., 2014, ss. 201-211). Ayrıca, bazı temel minerallerin 

yüksek konsantrasyonları, kırmızılâhanayı, sağlıklı kemik büyümesi ve gelişimini sağlamak için en iyi sebzelerden 
birisi yapmaktadır. Brassicaceaefamilyasında yer alan, kırmızılahana, kalsiyum, magnezyum, manganez ve 

osteoporoz, artrit ve diğer çeşitli iltihaplanma tiplerine karşı koruma sağlayan kemik büyümesi ve mineral 

yoğunluğuna katkıda bulunan diğer önemli mineraller açısından zengin olduğu bulunmuştur (Putnam ve ark., 

2007, ss. 99-112).Yapılan bir çalışmada, aterojenik diyetle beslenen sıçanlarda, antosiyaninler açısından zengin 

olan kırmızılahana, lipidekskresyonunu artırabilirken, doku lipitleri, hepatik ve kardiyak peroksidasyon riskini 
azaltmıştır (Sankhari ve ark., 2012, ss. 1688-1693). Diğer bir çalışmada ise, kırmızılahananın ekstraktlarından 

ayrılmasının, gönüllü deneklerce izole edilen LDL'de lipit peroksidasyonunuinhibe edebildiğini göstermiştir 

(Kural ve ark., 2011, ss. 361-364). Başka bir çalışmada, Güney Kore’nin önemli bir fermente yiyeceği olan kimchi, 

Kore’deki Pusan Ulusal Üniversitesindeki bilim insanları tarafından kırmızılâhana ile hazırlanıp sağlık açısından 

etkileri incelenmiştir. Kimchi gibi probiyotik açıdan zengin olan bu fermente ürün, sağlıklı bakterilerin büyümesini 

destekleyerek, sızan bağırsak sendromunu ve bağışıklığı güçlendirerek, bağırsak sağlığını desteklediği ve obezite, 

kan pıhtıları, yaşa bağlı dejenerasyon, nöro-dejenerasyon ve hatta cilt sorunlarına karşı koruma sağlayabildiğini 

gözlemlemişlerdir (Park ve ark., 2014, ss. 6-20). 
Bu çalışmada salamura ve kuru tuzlama yöntemiyle elde edilen turşularda toplam fenolik değerleri, 

antioksidan aktivite değerleri ve renk analizleri üzerindeki değişimler incelenmiştir. Ayrıca, fenolik maddeler ile 

antioksidan aktivite arasındaki ilişkiler belirlenecektir. Son olarak da bulunan değerler Design Expert programı ile 

değerlendirilecektir. 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1 Materyal  

Materyal olarak yerel marketlerden temin edilen kırmızılâhana(Brassicaoleracea var. Capitata 
f.rubra)kullanılmıştır. 

2.2 Fermantasyon Yöntemi 

 

2.2.1 Salamura işlemi. 
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2.2.2 Kuru tuzlama işlemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Salamura Yöntemi ile Turşu Üretimi 

*Temel Analizler Uygulanmıştır. 

**Spesifik Analizler Uygulanmıştır. 

 

Şekil 2. Kuru Tuzlama Yöntemi ile Turşu Üretimi 

*Temel Analizler Uygulanmıştır. 

**Spesifik Analizler Uygulanmıştır. 
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2.3 Analizler 

Antioksidan Aktivitesi için kırmızılahanaörneklerin hazırlanması:  

Antioksidanlar ile ilgili çalışmalarda kullanılan kırmızılâhana(Brassicaoleracea var. Capitataf.rubra) 
turşusundan 25 g tartılıp, 25 ml %96 EtOH eklenerek blender (parçalayıcı) cihazı ile parçalandı ve filtre kâğıdıyla 

filtre edilmiştir. Daha sonra örnekler 1:10 oranın da seyreltildi (KumaranveKarunakaran, 2006, ss. 109-114). 

Antioksidan Aktive Yöntemi: 

0,1 mM olarak hazırlanan DPPH çözeltisinden 2 ml alındı ve seyreltilen ekstrelerden 

100 µl alınıp karıştırıldı. Daha sonra 30 dakikalık inkübasyona bırakılıp, değerler 517 

nM’deetanola karşı okundu(KumaranandKarunakaran, 2006, ss. 109-114). 

Toplam Fenol Analizi için Kırmızılâhanaörneklerin Hazırlanması: 

 Toplam fenol analizi için 25 gram kırmızılahana alındı ve %80 EtOH ile blender ile 2 

dakika boyunca homojenize edildi. Hazırlanan homojenat bir behere alınıp 5 dakika kaynatıldı 

ve filtre kâğıdı ile filtre edildi. Beherde kalan kalıntıların üzerine %80’lik EtOH eklenip 10 

dakika daha kaynatıldı ve ekstrakte edildi. Daha sonra 50 ml’lik balonda birleştirilip soğumaya 

bırakıldı, soğuduktan sonra balon joje etanol ile tamamlandı ve bir gece 

bekletilmiştir(Cemeroğlu, 2018, ss. 112). 

Toplam Fenol Yöntemi: 

Hazırlanan örnekler 1:5 oranında seyreltilerek (Cemeroğlu, 2018, ss.112)’agöre 

yapılmıştır. 

Renk Analizi Yöntemi: 

Renk analizinde L*, a* ve b* değerleri ölçülmüştür. Şekil 3’de verilen CIELAB renk 

skalasına göre L* parlaklığı (L*=0, siyah; L*=100, beyaz), a* kırmızılığı ve yeşilliği (+60, 

kırmızı; -60, yeşil) ve b* değeri ise sarılığı ve maviliği (+60, sarı; -60, mavi) ifade eder. L*, a* 
ve b* değerlerinden h (hueaçısı), C (Chroma, Doygunluk) ve ΔE (Toplam Renk Farklılığı) 

değerleri hesaplanmıştır (Akbulut ve Çoklar,2008). L*, a*, b* değerleri üç boyutlu koordinat 

sistemi ile verilmekte ve bu koordinat sisteminde L* değeri dikey eksende açıklıktan koyuluğa 

gidişi belirtirken, +a kırmızılığa, -a yeşilliğe, +b sarılığa, -b ise maviliğe gidişi göstermektedir 

(Neda ve ark., 2014, ss. 7524-7531). 

İstatistiksel Analiz: 

Analiz sonuçları Design Expert ile ANOVA programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

Analizi yapılan kırmızılâhana örneklerin içerdiği fenolik bileşiklerinin, antioksidan tayini 

açısından belirleyici olmalarından dolayı, örnekler ilk olarak toplam fenolik madde analizi 

yapılmıştır ve daha sonra ise toplam antosiyanin madde miktarı analizleri yapılmıştır. Örneklerin 

toplam fenolik madde miktarı gallik asit eşdeğeri olarak verilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 3. Galllik Asit Kalibrasyon Eğrisi 

Toplam fenolik madde tayini gallik asit standart eğrisinden yararlanarak belirlenmiş 

olup 3 paralel şeklinde yapılmıştır. Salamura ve kuru tuzlama yöntemiyle yapılan turşuların 

toplam fenolik miktarları aşağıda gösterilmiştir (Şekiş 4). 

 

Şekil 4Toplam Fenol Miktarı (mg/Lgallik asit eşdeğeri) 

Örneklerde ki toplam fenolik madde miktarı en yüksek %6 Salamura ile hazırlanan 3. Örnekte (437,22 

mg/L) belirlenmiş olup en düşük ise % 6 Kuru tuzlama ile hazırlanan 2. Örnekte (302,27mg/L) olduğu 

bulunmuştur. ANOVA programıyla değerler incelendiğinde örneklerin fenolik madde içerikleri arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu görülmektedir (P<0,05). Bu sonuçtan yola çıkarak, kırmızılâhanada ki yüksek toplam fenolik 

madde içeriğinin önemli olduğu görülmüştür. 

y = 0,0228x + 0,0496
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Laktik asit fermantasyonuyla elde edilen ürünlerle yapılan bu çalışmada bulunan sonuçlar, salamura 

yöntemiyle elde edilen turşuların fenolik madde içeriğinin kuru tuzlamayla yapılan turşulara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Kırmızılâhana gibi renkli meyvelerin toplam fenolik madde içeriği ile ilgili yapılan bazı 

araştırmalara göre, böğürtlende ve ahududu meyvesinde fenolik madde içeriğini sırasıyla 1786-

2310 mg GA/100 g ve 1137-2112 mg GA/100 g olarak bildirmişlerdir (Pantelidis ve ark,2006, 

ss. 777-783). Mor havuç suyu ve taze sıkılmış nar suyunun toplam fenolik değerleri sırasıyla 

15,5 mg GA/ g ve 5.79 mg GA/ g olarak bulunduğu belirtilmiştir (Öztan, 2006). 

Wiczkowski ve ark.’nın 2013 yılında siyanidin glikozitlerinin yirmi türevini içeren 

kırmızılâhananınantosiyaninprofilini araştırmışlardır.Benzer sonuçlar şu şekilde bulunmuştur. 

Bu araştırmayı yaparken kullandıkları metot HPLC-DAD-MS/MS olmuştur ve bu deney de şu 

sonuca varılmıştır. Antosiyaninlerinfermantasyon sonrası elde edilen ekstrelerin antioksidan 

kapasitesine katkısının düşük olduğunu, hem de elde edilen sonuçlarla kırmızılahananın kendine 

özgü bir antosiyanin kompozisyonu ve antioksidan etkinliğine sahip olduğunu göstermiştir (s. 

303). 

Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen antioksidan aktiviteleri %6 salamura, %2,5 

salamura, %6 kuru tuzlama, %2,5 kuru tuzlama yöntemlerine göre değerlendirilmiş olup, 

değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 2). 

Antioksidan aktivite değerleri karşılaştırıldığında sonuçlar arasında büyük farklılıklar 

gözlenmemiştir. En yüksek antioksidan aktivite değeri  %6 Kuru Tuzlama ile hazırlanan örnekte 

(55,92%), en düşük antioksidan aktivite değeri ise %6 salamura 1 ile hazırlanan örnekte 

(47,55%) belirlenmiştir. 

 

Şekil 5Antioksidan Aktivite Değerleri (%) 
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Yapılanaraştırmalara göre kırmızılâhanaturşusun da antioksidan aktivite belirlemeyle ilgili olarak sınırlı 

sayıda araştırma mevcuttur. Yapılan bir çalışmaya göre, L. paracasei ile fermente edilen kırmızılâhana suyunda 

antioksidan aktivite depolama süresi boyunca artış göstermiştir ve en yüksek TEAC değeri kırmızılâhanada 

belirlenmiştir. Bu durum kırmızılâhananın, L. paracasei’nin gelişimi için uygun besin maddelerini içermesinden 

ve fermantasyonu ile L. paracasei’nin gelişimini sağlayabileceği pH gibi uygun ortam koşullarını içermesinden 

kaynaklanmış olduğu görülmüştür ve antioksidan aktivitenin kırmızılâhanada daha yüksek olmasının nedeni bu 

bitkinin antosiyaninmoleküllerince zengin olmasından kaynaklanmış olabileceği öngörülmüştür. Fenolik madde 

analiz sonuçlarına da dayanarak antosiyanin miktarı ile antioksidan aktivite arasında güçlü korelasyon olduğu 

görülmektedir (Fadhil ve Akın, 2016, ss. 1-9).  

Wiczkowski ve ark., (2016), yaptığı araştırmaya göre kırmızılahana fermantasyonunun antosiyaninbiyo-
yararlanımı ve plazma antioksidan kapasitesi üzerindeki etkisi, randomizebir çapraz insan çalışmasında 

incelenmişlerdir.  Bu deney için, 13 gönüllü taze ve fermente k.lahana tüketir, kan ve idrar örnekleri tüketilmeden 

önce ve sonra toplanır. HPLC-MS/MS ve plazma antioksidan kapasitesi ile antosiyaninlerin foto-kemilüminesans 
analizi ile yapılmıştır çalışmalar. Sonuç olarak, HPLC-MS / MS ile toplam 18 ana antosiyanin ve 12 ilişkili 

metabolit tanımlanmıştır ve fermente kırmızılâhana ile karşılaştırıldığında taze kırmızılahanadan% 10 daha yüksek 

biyo-yararlanım gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma sonucunda fermente 

kırmızılahanaantosiyaninleribiyo-yararlanımını ve insan plazma antioksidan kapasitesini etkilediğini göstermiştir 

(s.730-740). 

Kırmızılâhana örneklerinin antioksidan aktivitesi ile toplam fenolik madde içeriğini incelemek için 

uygulanan DPPH yöntemi ile bulunan antioksidan aktivite ile fenolik madde içerikleri arasında regresyon analizi 

yapılmıştır. Regresyon katsayısı incelendiğinde örneklerin fenolik madde içeriği ile antioksidan aktivitesi 

arasındaki ilişkinin oldukça önemli olduğu görülmektedir (P<0,05). Bu sonuçtan yola çıkarak, yüksek toplam 

fenolik madde içeriği, antioksidan aktivite ile bağlantı kurulabilir. 

Kırmızılâhana renkli bir sebze olduğu için, literatürde renk analiziyle ilgili çalışmalar mevcuttur. Yapılan 

renk analizi sonucun da salamura ile hazırlanan (%6 ve %2,5 tuz) örneklerin a ve b değerlerinin kuru tuzlamayla 

hazırlanan turşulara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Rhim J.W, 2002 yılında sıcaklık ve çözünebilir katıların kırmızı çiçek lahana pigment çözeltilerindeki 

antosiyaninlerinbozunması üzerindeki etkileri 60 ile 90 °C sıcaklık aralıklarında araştırılmıştır.Pigmentin termal 

bozunumu, birinci mertebeden reaksiyon kinetiklerini takip etmiştir. Kırmızı çiçek lahana antosiyanin pigment 
çözeltilerinin termal bozunması ile ilişkili aktivasyon enerjileri, diğer kaynaklardan antosiyaninlerinkiyle 

karşılaştırılabilir olan pigment konsantrasyonuna bağlı olarak 59.77 ila 82.77 kJ / mol arasında değişmiş olarak 

bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar kırmızı çiçek lahanasından elde edilen antosiyaninlerin potansiyel bir doğal 

renklendirici kaynağı olarak faydalı olabileceği sonucuna varmıştır (s.361-364). 

Yapılan başka bir çalışmaya göre, kırmızılâhana, üzüm, kızılcık, pancar gibi renk numarası 40’a dayanan 

renklendiricilerin spektral, renklendirici ve stabilite özellikleri, tamponda ve simüle edilmiş bir içecek içinde 

karşılaştırılarak çalışma yapmışlardır. pH 3'te kırmızılâhana, pancar suyununkine benzer bir kırmızı renk ve diğer 

renklendiricilerden daha az turuncu renk verdiği, KırmızılâhanaekstrelerininpH 'ını 4'e çıkarmak, rengi koyuya 

dönüştüren ve azaltılmış renk direncini ürettiğini bulmuşlardır. L değiştiğinde Tristimulus parametreleri 

maksimum değer gösterdiğini ve Kırmızılâhananın pigmentleri, ısıtma ve depolama sırasında test edilen diğer 

renklendiricilerden daha kararlı olduğunu tanımlamışlardır. pH'ın renk stabilitesi üzerinde çok az etkisi olduğunu 

ve ışığa maruz kalma depolama sırasında büyük ölçüde renk kaybının artmasına neden olduğunu bulmuşlardır 

(Sapers ve ark., 1981, ss. 105-109). 

4. Sonuç  

Fermente kırmızılâhanalarda yapılan denemelerde göre, salamura yöntemiyle üretilen fermente 

kırmızılâhana toplam fenolik madde içeriği, antioksidan kapasitesi ve renk analizi, kuru tuzlama yöntemiyle 
üretilen kırmızılahana turşusuna göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

İnsan sağlığı için önemli olan antioksidan ve toplam fenol içeriği, elde ettiğimiz bu değerlere göre 

fermentekırmızılahana çok önemli bir besin kaynağı olduğunu ortaya çıkmıştır. 
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98-) MAMUNLARIN (UPOGEBIID) YUVALANMA ÖZELLİKLERİ 

Aysun Küçükdermenci, Aynur Lök, Ali Kırtık, Evrim Kurtay, Altan Lök, Filiz Öztekin 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova-İzmir 

E-mail: aynur.lok@ege.edu.tr 

 

Özet 

Bentik canlıların çeşitli türleri yumuşak dip yapısı sahip sedimentte çukur kazarak yaşarlar. Bu yuva 

kazıcılardan olan mamunların yuvalanmalarının nedeni sadece predatörlerden korunmak için değil, beslenme, 

kabuk değiştirme, üreme içindir ve bu yapılanmanın bölgesel ekosistemde yaşamsal bir önemi vardır . Yuva 

duvarlarının yüzeyi 1mm kalınlığında ve kahverengidir. Yuvalarının duvarlarının sabit kalması mxp 3 (maxilliped 

3), P2 (pereipod 2), P3 (pereipod 3) de bulunan tegumental salgı bezlerinden salgılanan mukusla sağlanmaktadır. 

Yuvalardan sadece geceleri beslenmek için çıkan çamur karideslerinin dişileri yumurta taşıdıkları için erkeklere 

göre zamanlarının çoğunu bu yuvalarda geçirirler. Yuvaların şekiller türlere göre değişmekle birlikte U veya Y 

şeklinde olup Y şekilli olanların sap kısmı 2m ye kadar sedimentin içine kadar gider. Upogebia major, Upogebia 

pusilla, Upogebia omissa gibi türler dikey olarak yuva kazarken, Upogebia deltaura, Biffarius arenosus ise hem 

yatay hemde dikey yuva kazarlar. Yuva derinlikleri 150cm den daha azdır ve yuvaların boy ve derinlikleri arasında 

pozitif bir ilişki vardır. Yuvaların yapısı sedimentin yapısı çamur ise basit ve derin, kum ise daha karmaşık ve 

sığdır. Mamunlar yuvanın içinde dönüş yapmak için bazı yerleri daha geniş yapmaktadırlar. Yuvalar her zaman 

tek bir birey içindir ve yuvalar üst üstte gelselerde hiçbir zaman çakışmazlar. Yuvalar yapıldıktan sonra uzun süre 

yapıları aynı şekilde kalır.  

 

Teşekkür: Bu çalışma 116O646 nolu Proje ile Tübitak tarafından desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mamun, Upogebiid, yuvalanma özellikleri, sediment 

 

 

THE BURROWING CHARACTERISTICS OF MUD SHRIMPS (UPOGEBIIDS)  

Aysun Küçükdermenci, Aynur Lök, Ali Kırtık, Evrim Kurtay, Altan Lök, Filiz Öztekin 

Ege University, Fisheries Faculty, Bornova-İzmir 

Corresponding Author: e-mail : aynur.kose@ege.edu.tr 

 

Abstract 

 

Various types of benthic organisms live by digging a hole with a soft bottom structure. The reason for the 

burrowing of mud shrimps from these burrow excavators is not only to protect themselves from predators but also 

to feeding, molting, breeding, and has a vital prescription in the regional ecosystem of this structure. The surface 

of the burrowing walls is 1mm thick and brown. Fixation of the walls of the nails is achieved by mucus secreted 

from the glandular secretory glands found in mxP 3 (maxilliped 3), P2 (pereipod 2), P3 (pereipod 3). Female 

individuals are spent most of their time than male individuals cause of carry the eggs. The shapes of the burrow 
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are U or Y shaped, depending on the species, and the stem of the Y shaped ones goes up to 2m into the sediment. 

Upogebia major, Upogebia pusilla and Upogebia omissa dig up vertically while Upogebia deltaura and Biffarius 

arenosus dig into both horizontal and vertical burrowing. The depth of the nest is less than 150 cm and there is a 

positive relationship between the length and depth of the burrow. The structure of the burrow is sediment-like, the 

mud is simple and deep, and the sand is more complex and shallow. Mud shrimps are making some places wider 

to make a turn in the burrow. The burrow is always a single individual and the burrow never overlap on the top. 

After the burrow has been made, they remain the same for a long time. 

 

Acknowledgment: This work was supported by Tübitak with the project 116O646. 

Key words: Mud shrimp, upogebiid, burrowing, sediment 
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99-)  MAMUN (Upogebia pusilla Petagna, 1792) BİREYLERİNDE ET VERİMİNİN 

MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ 

 

Aysun KÜÇÜKDERMENCİ, Aynur LÖK, Ali KIRTIK, Evrim KURTAY, Altan LÖK, Filiz ÖZTEKİN 
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Özet 

 

Bu çalışmada, sublitoral kıyısal alanlarda kumlu ve killi yapıya sahip sedimentte yaygın olan Akdeniz 

çamur karidesi (Upogebia pusilla), İzmir-Tuzla kıyılarından (İzmir Körfezi) toplanan mamunların mevsimlik 

olarak  biyometrik ölçümleri değerlendirmeye alınmışve et verimleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda 

dişi bireylerin total boy ortalamaları 49,91±2,93 mm ile 52,31±1,78 mm arasında, karapas boy ortalamaları ise 

16,03±0,61 mm ile 17,59±0,78 mm arasında değişim göstermiştir. Et verimi en yüksek %14,49±0,71 ile ilkbaharda 

hesaplanmıştır. Erkek bireylerin ise yıllık total boy ve karapas boy ortalamaları 51,80±2,31 mm 17,29±0,74 mm, 

ağırlık en yüksek 2,63±0,37 g olarak ölçülmüştür. Erkek bireylerde en yüksek et verimi  yaz mevsiminde % 

19,31±0,83 olarak hesaplanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Mamun, Upogebia pusilla, et verimi, İzmir Körfezi 

 

SEASONAL VARIATIONS OF MEAT YIELD OF THE MEDITERRANEAN MUD SHRIMP (Upogebia 

pusilla Petagna, 1792) 

 

Aysun KÜÇÜKDERMENCİ, Aynur LÖK, Ali KIRTIK, Evrim KURTAY, Altan LÖK, Filiz ÖZTEKİN 

 

Ege University Fisheries Faculty, Department of Aquaculture, Izmır-Turkey  

E-mail: aysun.kose@ege.edu.tr 

 

 

Abstract 

 

In this study, the Mediterranean mud shrimp (Upogebia pusilla) which is common in the sediment with 

sandy and clayey structure in the sublitoral coastal areas were collected seasonally from İzmir-Tuzla coasts (İzmir 

Bay) and then biometric measurements were taken and the meat yields were determined. As a result of the obtained 

data, total length averages of female varied between 49.91 ± 2.93 mm and 52.31 ± 1.78 mm, and the average length 

of the carapace was between 16.03 ± 0.61 mm and 17.59 ± 0.78 mm. The highest meat yield was 14.49 ± 0.71 % 
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in the spring. For male individuals, the average of total length and carapace length was measured as 51.80 ± 2.31 

mm and17.29 ± 0.74 mm. Meat yield was also calculated as 19.31 ± 0.83 % in the highest summer season.  

Keywords: Mud shrimp, Upogebia pusilla,  meat yield, Izmir Bay 

Giriş 

 

Çamur karidesleri makrobentik topluluğun yaygın üyelerindendir ve Upogebia pusilla’nın da dahil 

olduğu Decapoda ordosu Thalassinidea alt ordosunun, 11 familya ve 80 genusu, 556 den fazla türü vardır 

(Dworschak, 2005, s. 61). Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Moritanya ve İngiltere arasındaki Atlantik 

kıyılarında dağılım gösterirler (Conides, vd., 2012, s. 88). Çoğu bentik ve delik oyucu organizmalar olup birkaç 

türü ise mercan ve sünger delici olarak bilinirler (Dworschak, 2000, s. 249). Killi kum ve çamurlu dip yapısına 

sahip sublitoral kıyısal alanlarda 6-7m. derinliğe kadar yuvalanarak yaşayan Upogebia pusilla türleri çoğunlukla 

süspanse beslenir.  

Çamur karidesleri barınma, predatörlerden korunma, beslenme, üreme için kendilerine çukur kazarak 

yuva yaparlar (Coelho, vd., 2000, s. 229) ve yuva duvarlarının sabit kalması mxp 3 (maxilliped 3), P2 (pereipod 

2), P3 (pereipod 3) de bulunan tegumental salgı bezlerinden salgılanan mukusla sağlanmaktadır (Dworschak, 1988, 

s. 53). Yuvalardan sadece geceleri beslenmek için çıkan çamur karideslerinin dişileri yumurta taşıdıkları için 

erkeklere göre zamanlarının çoğunu bu yuvalarda geçirirler (Conides vd., 2012, s. 96). Sediment içinde yaşadıkları 

için özellikle beslenme davranışları hakkında fazla bilgi mevcut olmayan çamur karidesleri (Dworschak, 1987a, 

s. 422) sedimentin fiziksel, kimyasal özelliklerinden çok etkilenirler. 

 

  

 

 

Şekil 1. Çamur Karideslerinin Yuva Şekilleri (James vd., 2005) 

 

U. pusilla’nın boyları küçük olup sedimentin içinde 80cm içeriye girecek kadar kazı yapabilirler 

(Conides, vd., 2012, s. 88). Yuvaları dikey bir gövde ve dönüş odalarıyla tek U veya çift U şekillidir. Yuvaların 

ortalama çapı hayvanın boyuna bağlıdır ve hayvanın sert karapaksından biraz daha kısadır. Yuvaların duvarları 

düzdür ve oksijenli yapıya sahiptir. Sediment ve kalıcı yapıların sıkıştırılmasıyla oluşan (Dworschak, 1983, s. 20) 

yuvalar her zaman tek bir birey içindir ve çakışsalar bile hiçbir zaman birbirine bağlanmazlar.  
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Boy olarak genelde küçük olan mamunlardan olan U. pusilla’nın yumurtalı dişilerinin boylarını 

Kevrekidis vd., (1997, s. 805) Kuzey Ege kıyılarında en küçük 39 mm en büyük 82 mm, erkekleri ise 106 mm 

olarak ölçmüşlerdir. Dworschak, (1988a, s. 348) Adriyatik kıyılarındaki Grado, Staranzano ve Rovinj 

istasyonlarında yumurtalı dişilerin maksimum boyunu sırasıyla 53,3 mm, 46,6 mm, ve 33,1 mm olarak 

belirlemiştir. Yunanistan’ın batısında ise dişilerin 18-54 mm erkeklerin ise 16-58 mm ağırlıkları ise 3,44 g olarak 

bildirilmiştir (Conides vd., 2012, s. 91).  

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de olta yemi olarak çok kullanılan mamunun kıyılarımızda dağılım 

gösteren diğer türleri Upogebia deltaura, Upogebia tipica’dır (Bakır vd., 2014, s. 46).  

 Bu çalışmada İzmir Tuzla kıyılarından toplanan mamun bireylerinin bazı biyometrik ölçümleri yapılmış 

ve et verimindeki değişim mevsimsel olarak incelenmiştir. 

 

Yöntem 

 

 İzmir Tuzla kıyılarından toplanan ve mevsimsel olarak değerlendirmeye alınan mamunlar Ege 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesindeki araştırma laboratuvarında incelemeye alınmıştır. Bireyler 

dişi ve erkek  olarak ayrıldıktan sonra total boy (rostrum uc kısmından son abdominal segmentin kenarına kadar), 

karapas boy (rostrum uç kısmından posterior kenarına kadar) ve ağırlık gibi biyometrik ölçümleri alınıp et verimi 

için abdomenden et kısmı ayrılarak toplam yaş et ağırlığı üzerinden aşağıdaki formüle göre hesaplanmış ve ve 

değerlendirmeye alınmıştır: 

 

Et verimi (%) = Et ağırlığı / Toplam yaş et ağırlığı *100 (Ilesanmi, ve Omolora, 2004) 

 

Bulgular 

 

Elde edilen verilere göre dişi bireylerin yıllık total boy ortalamaları 49,91±2,93 mm ile 52,31±1,78 mm 

arasında, karapas boy 16,03±0,61 mm ile 17,59±0,78 mm arasında, ağırlık ise 1,93±0,24 g ile 2,16±0,21 g arasında 

değişim göstermektedir. Et verimi en yüksek ilkbahar mevsiminde % 14,49±0,71 olarak hesaplanmıştır. (Tablo 1).  

 

Tablo 1 Dişi Bireylerin Mevsimsel Biyometrik Ölçümleri  

 Total boy (mm) Karapas boy (mm) Ağırlık (g) Et verimi (%) 
Kış 49,91±2,93 16,03±0,61 1,93±0,24 13,79±0,65 
İlkbahar 52,31±1,78 16,91±0,57 2,16±0,21 14,49±0,71 
Yaz 51,80±2,30 17,59±0,78 1,99±0,24 13,70±3,41 
Ortalama 51,34±2,33 16,84±0,65 2,02±0,23 13,99±1,59 

 

 Erkek bireylerin yıllık total boy ve karapas boy ortalamaları 51,80±2,31 mm 17,29±0,74 mm olarak 

ölçülmüştür. Erkek bireylerin en yüksek ağırlığı (2,63±0,37 g) ise ilkbahar ayında tespit edilmiştir. Et verimi de 

en yüksek yaz mevsiminde % 19,31±0,83 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Erkek Bireylerin Mevsimsel Biyometrik Ölçümleri 
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 Total boy (mm) Karapas boy (mm) Ağırlık (g) Et verimi (%) 

Kış 50,79±2,18 16,62±0,69 2,31±0,34 14,81±0,68 
İlkbahar 52,59±2,44 17,73±0,82 2,63±0,37 15,62±0,54 
Yaz 52,04±2,32 17,52±0,72 2,38±0,44 19,31±0,83 
Ortalama 51,80±2,31 17,29±0.74 2,44±0,38 16,58±0,68 

Tartışma 

 

Thalassinidea çamur karidesleri tropik ve ılıman kıyısal bölgelerde bol bulunurlar. Akdeniz çamur 

karidesi olarak bilinen mamunların habitat yapısı genelde killi-kumlu, çamurlu alanlardır ve sadece beslenmek 

için dışarı çıktıkları yuvaları vardır. Bizim çalışmada da benzer şekilde çamurlu alanlarda ve yuvalanarak 

yaşadıkları gözlenmiştir.. Yuvalanarak yaşama sadece mamun için fayda sağlamaz aynı zamanda sedimentin 

karışmasında, kıyısal besin siklusunda ve diğer bentik organizmalar için uygun yer sağlar (Ziebis vd, 1996, s. 621).  

Upogebia pusilla türünün Yunanistan’daki boy değişiminin dişilerde 18-54 mm erkeklerde 16-58 mm 

arasında, ağırlıklarının ise 3,44 g. olduğu bildirilmiştir (Conides vd., 2012, s. 91). Tuzla kıyılarında yapılan bu 

çalışmada ise erkek bireylerin 20-81 mm dişi bireylerin ise 24-80 mm arasında, ağırlığı ise daha düşük ölçülmüştür 

(erkek 2,44 g dişilerde 2,02 g). 

Mamun türlerinin et verimi ile ilgili literatür çalışmasına rastlanmadığı için diğer arthropoda türleri ile 

karşılaştırmamız sonucunda karideslerdeki et veriminin % 50 civarında yengeç türlerinde ise % 20-% 50 civarında 

olduğu görülmüştür (Tablo 3).  

Karideslerden Penaeus kerathurus’un % 52 (Erdilal, vd., 2014, s. 91), Penaeus semisulcatus’un % 51 

(Diler ve Ataş, 2003), Parapenaeus spp. % 47-55 (Dabrowski vd., 2011, s. 2972) et verimine sahip olduğu 

belirtilirken; yengeçlerden Calinectes sapidus’un % 57-66, Portunus pelagicus’un % 28-41; Palaemon türlerinin 

% 45 (Ilesanmi, ve Omolora, 2004, s. 412) oranında olduğu kaydedilmektedir. Mamun bireylerinde et verimi oranı 

diğer eklembacaklı türlerine göre oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Arthropoda Türlerinin Et Verimleri 

Türler Et verimi (%) Kaynak 

Pandalus jordani % 40-45 Crawford., 1980 
Macrobrachium vollenhovenii % 36 Ilesanmi, ve Omolora, 2004 
Palaemon türleri % 45 Ilesanmi, ve Omolora, 2004 
Penaeus notialis % 57 Ilesanmi, ve Omolora, 2004 
Parapenaues spp % 28-% 41 Dabrowski et al., 2011 
Penaeus semisulcatus % 51 Diler ve Ataş, 2003 
Penaeus kerathurus % 52 Erdilal vd., 2014 
Penaeus japonicas % 53 Diler ve Ataş, 1998-1999 
Calinectes sapidus % 57-% 66 Bolat vd., 2010 
Portunus pelagicus % 28- % 41 Bolat vd., 2010 
Carcinus maenas % 23- % 27 Naczk vd., 2004 
Upogebia pusilla %12-17 Bu çalışma 2018 

 

Yaptığımız çalışmada mamunun daha düşük et verimine sahip olduğu belirlenmiştir. Her ne kadar mamun 

türleri insan tüketiminde kullanılmasa da olta balıkçılığında çok kullanılan değerli canlı yem türlerinden biridir. 
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Birçok karvivor balık türünün severek tükettiği bir canlı olup et veriminin bilinmesi ileride yapılacak çalışmalara 

fikir oluşturacaktır.  

 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 116O646 nolu 1001 projesi kapsamında yürütülen 

araştırma projesi tarafından desteklenmiştir.   
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ÖZET 
 

Ekşi hamur; kendiliğinden fermente olabilen, ekmeğin besleyici değerini, duyusal özelliklerini ve raf ömrünü 

geliştirmek için kullanılan geleneksel bir ürün olmasının yanı sıra fonksiyonel ve teknolojik özelliklere sahip laktik 

asit bakterilerinin bir kaynağı olarak gösterilmektedir. Laktik asit bakterilerinin, biyo-koruyucu etkisi uzun süredir 

bilinen bir fonksiyon olmakla birlikte bu etki laktik asit, asetik asit ve hidrojen peroksit oluşturmalarıyla yakından 

ilişkilidir. Ekmek ürünlerinin bozulmasının ana etmenini küfler oluşturmaktadır. Laktik asit bakterilerinin 

fırıncılık ürünlerinde küf gelişimini inhibe ettiği bilinen fonksiyonları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, 12 farklı LAB suşlarının antifungal aktivitesi belirlemek ve antifungal özelliğe sahip bakteriler ile beyaz 

ekşi hamur ekmeği hazırlayıp, küflenmenin engellenmesi ve raf ömrünün uzatılmasını sağlamaktır. İn vitro 

antifungal analiz sonucunda 6 bakterinin antifungal aktiviteye sahip olduğu belirlenmiş ve aralarından iki laktik 

asit bakterisi ile maya starteri olarak HM3 (S.pastorium) kullanılarak üç farklı ekşi hamur hazırlanmıştır. 

Fermentasyon süresince 0. ve 24. saatlerde ekşi hamur örneklerinde pH, titrasyon asitliği, mikrobiyolojik analiz 

belirlenmiştir. Daha sonra bu ekşi hamurlardan ekmek yapılarak, kontrollü küflendirilmesi takip edilmiş ve L. 

brevis- L.plantarum ile hazırlanan ekmekte en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak, bazı laktik asit 

bakterilerinin, ekmekte biyo koruyucu olarak küf gelişimini engelleyici fonksiyon gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekşi hamur, LAB, Antifungal aktivite, Beyaz ekmek 

 

Prevention of White Bread Mould Spoilage and Shelf-Life Extension of White Bread by using Lactic Acid 

Bacteria with Antifungal Properties 
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ABSTRACT 
 
Sourdough; It is a traditional product that can be fermented spontaneously and used to improve the nutritive value, 

sensory properties and shelf life of the bread. It is also shown as a source of lactic acid bacteria with functional 

and technological properties. The bioprotective effect of lactic acid bacteria is a known long-lasting function. This 
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effect is closely related to the formation of lactic acid, acetic acid and hydrogen peroxide. Molds are the main 

factor in the deterioration of bread products. Lactic acid bacteria are among the known functions of inhibiting mold 

growth in bakery products. The aim of this study is to determine the antifungal activity of 12 different LAB strains 

and to prepare white sourdough bread with   lactic acid bacteria which have to antifungal properties, to prevent 

mold and to extension shelf life of bread. As a result of in vitro antifungal analysis, 6 of bacteria were found to 

have antifungal activity and three different sourdoughs were prepared by using two lactic acid bacteria and HM3 

(S. pastorium) as yeast starter. In sourdough samples at 0 and 24 hours during fermentation were determined pH, 

titration acidity, microbiological analysis. Later, making bread from this sourdough, controlled mould was 

followed and the best results were obtained in bread prepared with L. brevis- L. plantarum. As a result, it has been 

found that some lactic acid bacteria have to function as a bioprotective agent preventing mold growth in bread. 

 

Keywords: Sourdough, LAB, Antifungal activity, White bread. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductıon 

Today, economical loss caused by bread mold is in 

large quantities and various methods such as the 

addition of chemical preservatives, packaging 

methods, use of sourdough are tried to prevent these 

losses. The long-term carcinogenic effects of 

chemicals such as calcium propionate, sorbic and 

benzoic acid salts, which are commonly used, have a 

negative impact on the consumer. For this reason, the 

use of sourdough, an alternative method for bread 

production, increases consumer demand as it is a 

natural method as well as improving textural and 

aromatic properties (Yan et al., 2016; Axel et al., 

2016). The inhibitory effect of lactic acid bacteria 

(LAB) obtained from sourdough on molds is one of 

the popular topics recently studied. The complex 

microbial structure of the sourdough is largely 

composed of Lactobacillus species, and the 

antifungal effect of LAB-produced metabolites is 

reported by severel researchers belirtilmektedir 

(Gerez et al., 2009; Garofalo et al., 2012; Hassan et 

al., 2014; Rizzello et al., 2011; Oranusi et al., 2013; 

Blagojev et al., 2012). These metabolites include 

carboxylic acids, fatty acids, organic acids. It is also 

stated in the literature that antifungal peptides 

produced by some lactic acid bacteria are effective 

on inhibiting mold growth (Rouse et al., 2007; 

Rizzello et al., 2011). 3-phenyllactic acid and 4-

hydroxyphenyllactic acid are expressed to have 

synergistic effect with other compounds besides 

antifungal effect (Mu et al., 2012; Lavermicocca et 

al., 2000). Axel et al. (2016) reported that L. 

amylovorus is the bacterium that exhibits the best 

antifungal activity against the Fusarium mold in 

sourdoughs made with three different Lactobacillus 

species. In another study, it was reported that the 

moldiness period of the Penicilium strain was similar 

when compared to the sour dough bread prepared 

with L. plantarum and the chemical preservative 
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(0.25% CP) bread (Yan et al., 2016). It is known that 

lactic acid bacteria reduce the formation of 

mycotoxins produced by molds besides inhibiting 

the growth of molds. Gomah and Zohri (2014) 

reported that L. paracasei and L. rhamnosus species 

reduced the level of fumonisin B1 toxin produced by 

the Fusarium strain by 76.5%. Similarly, some lactic 

acid bacteria significantly reduce the formation of 

aflatoxin B1 produced by Aspergillus flavus (Gomah 

et al., 2009).  

The aim of our study is to determine the antifungal 

properties of 12 different lactic acid bacteria against 

4 different molds (Penicillium carneum, Aspergillus 

flavus, Aspergillus niger, Alternaria) and examine 

the results by making bread with antifungal bacteria. 

After the microbiological count, pH and titration 

acidity of the maked sourdoughs were measured, 

breads were prepared. Lastly, controlled mold were 

followed by putting mold on bread slices. 

Materıals And Methods 

1)Bacterial strains and growth conditions 

Bacterial strains used in this study were isolated 

from traditional Turkish sour dough. All strains were 

grown in MRS broth for 24 h at 37 ° C under 

anaerobic conditions. 

2)Determination of in vitro Antifungal activities of 

sourdough isolates 

Sourdough isolates were grown were grown at 37 ° 

C for 24 h with 1% inoculation in 10 mL of MRS 

broth. The suspensions were adjusted to 107 colony-

forming unit (CFU)/ml and following the overnight 

growth, two 5-μl cellspots of LAB strains were 

placed on the MRS agar plates and plates were 

incubated anaerobically for 48 h at 37 °C. 10 ml of 

soft malt extract agar (2% glucose, 0.8% agar) 

containing 104 cfu / ml molds were inoculated on 

lactic acid bacteria and incubated for 2-3 days at 25 

° C and the antifungal activity was measured as clear 

zones of inhibition around the bacterial spots 

(Mauch et al. (2010). 

 

3) Preparation of sourdough samples 

Sourdoughs were prepared using the combination of 

lactic acid bacteria and starter yeast use. Doughs 

were prepared by mixing 100 g flour, 75 g water, 0.2 

g lactic acid bacteria-1, 0.2 g lactic acid bacteria-2, 

0.2 g yeast (starter) and fermented for 24 h at 30 ° C. 

LAB and yeast cell counts of sourdough samples 

were determined at 0 and 24 h of fermentation and 

were measured total titratable acidity (TTA) and pH 

values of the fermented sourdough. 

4) Microbiological analysis in sourdough samples 

10 g of the sourdough samples were homogenized 

the stomacherde in 90 ml physiological saline (FTS) 

and serial dilutions were prepared and plated onto 

MRS agar. 

5) Determination of pH and acidity of sourdough 

samples 

The pH and the total titratable acidity of the 

sourdoughs were determined according to the 

method given by Erbaş (2003) using the (WTW 

Inolab 7110) pH meter. A 5g sample was 

homogenized in 50 ml of water and suspension was 

titrated with a 0.1 N NaOH to a pH of 8.1.The TTA 

was expressed as the % lactic acid. 

6) Making of sourdough bread 

The dough was kneaded using 220 g flour, 110 g 

sourdough, 60 g water, 3 g salt, 2.75 g gluten. After 

shaping, fermentation was allowed for 2 hours. 

Then, sourdough bread was made.  

7) Controlled mold of breads 
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Each slice of bread was inoculated with 10 μl of 106 

spores per millilitre. Tests were made in parallel and 

incubated at 25° C. Colony diameter was measured 

on the fourth (Suhr and Nielsen, 2003). 

Results and Discussion 

1)Determination of in vitro Antifungal activities of 

sourdough isolates 

The most common cause of degradation in bakery 

products is fungal growth. Mycotoxins threaten the 

health of the population. Also, It causes economic 

loss (Legan 1993). The antifungal activities of LAB 

isolated from sourdough against A. niger, A. flavus, 

P. carneum, which play an important role in the mold 

of bread, are shown in Table 1. While all strains 

were ineffective against the P.carneum and 

A.alternata mold, 59E1B4-Lb.plantarum and 

39LB2-Lb.plantarum strains were the most 

inhibitory to A. niger, A.flavus. Inhibitory effect of 

78STB4-L. numerensis strain was observed to be 

inadequate for 4 mold species. Our results clearly 

demonstrated the antifungal effects of LABs isolated 

from sourdough. 

 
Table 1. Antifungal activity of sourdough LAB  
 

Types of Bacteria Penicillium 
carneum 

Aspergillus 
flavus 

Aspergillus 
niger 

Alternaria 

4(34TB6N)-Lb.crustorum - 8,0±0,0 6,0±0,0 - 

7(39CB11)-Lb.paracasei - - - - 

13(34TB1M)-Lb.numerensis - 8,0±0,0 6,0±0,0 - 

17(34BB5)-Lb.koreensis - - 2,0±0,0 - 

11(59E1B4)-Lb.plantarum - 8,0±0,0 10,0±0,0 - 

21(37KB2)-W.cibaria - - 8,0±0,0 - 

22( 28C1B3)-Lb.brevis - 2,0±0,0 12,0±0,0 - 

24(61TB8)-Lb.paracasei - - 6,0±0,0 - 

29(78STB4)-L.numerensis - - - - 

31(34TB2M)-Lb.brevis - 6,0±0,0 2,0±0,0 - 
33(59O1B2)-Lb.paralimentarius - 4,0±0,0 2,0±0,0 - 
39LB2-Lb.plantarum - 8,0±0,0 10,0±0,0 - 
      

Lavermicocca et al., (2000) of L. plantarum 21B 

reported that they inhibited and showed a wide range 

of antifungal properties, such as Eurotium repens, 

Empetrum rubrum, Penicillium corylophilum, P. 

roqueforti, P. expansum, Endomyces fibuliger, A. 

niger, A. flavus, Monilia sitophila and Fusarium 

graminearum. 

2)Microbiological analysis in sourdough samples 

Changes in LAB and yeast counts were determined 

during the fermentation period at the end of 0 and 24 

hours in the sour dough samples (Tablo 2). A triple 

combination of 39LB2-28C1B3-HM3 was used as a 

control example. At the beginning, Lactobacillus 

and yeast values were close to each other, while the 

highest Lactobacillus growth level at the end of 24 

hours was 39LB2-28C1B3-HM3 combination. Also, 

It was observed that the lowest yeast growth was 
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again the combination 39LB2-28C1B3-HM3. It was 

determined that the yeast growth was highest and 

accordingly the lowest LAB development was 2 

number dough. The positive effect of the bread on 

sour dough quality has been the subject of many 

studies to focus on the complex reactions occurring 

during the microbial metabolism of lactic acid 

bacteria and yeasts and their interaction with the 

endogenous enzymatic activity of the raw material 

(De Vuyst and Neysens, 2005; Galle, 2014).  

Coda et al. (2018), it was found that the sourdough 

they prepared using LAB was 6.04 ± 0.05 log cob / 

g at the beginning and 9.16 ± 0.04 log cob / g after 

24 hours. 

3) pH and TTA in sourdough samples 

Changes in pH and TTA (as the % lactic acid) at 0 

and 24 h of sourdough samples in the study are given 

in Table 3. In our results, it is observed that of the 

dough at the 24th hour a significant decrease in the 

acidity. The most pronounced pH drop was observed 

in the control dough with the combination 39LB2-

28C1B3-HM3, while the combination doughs 1, 2 

and 3 showed similar pH value. It was determined 

that acidity increases with decreases in pH and these 

values changed between 1.18-1.31% at the end of 24 

hours.  

Table 2. Results of lactic acid bacteria and yeast at 0 and 24 h (cfu / g) 

Meroth et al. (2002) examined the pH values by 

making 4 different sourdoughs with 3 different LAB 

strains and commercial yeast combinations as 

starters.  

The results indicated that the C coded sourdough had 

a pH value of 3.4 to 3.6 and the lowest pH value in 

this dough. Harth et al. (2018) showed that at the end 

of 24 hours of laboratory sourdough, TF1-coded 

dough dropped of pH from 6.1 to 3.9 and pH of TF2-

coded dough dropped from 6.0 to 4.6. In another 

study, Dertli et al. (2016) found that the pH of the 

sourdough at the end of fermentation varied between 

3.37-3.95. 

Table 3. pH and TTA values of sourdough samples (% lactic acid) 

 
Sample Code 

0th                         24th   

Lactobacilli Yeast Lactobacilli Yeast 

1(22-11-HM3 coded) 7.93±0.33 5.00±0.03   9.34±0.01  7.17±0.03 

2(4-31-HM3 coded) 7.72±0.03       -   9.14±0.06  7.50±0.01 

3(13-33-HM3 coded) 7.91±0.01 5.20±0.01   9.25±0.05  7.25±0.01 

Control(39LB2-28C1B3-
HM3) 

7.98±0.33 5.78±0.01 9.44±0.05 7.08±0.03 
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4) Controlled mold of breads 

In Table 5, it was observed that the controlled mold 

zones of the sour dough breads were close to each 

other. Fungal contamination of bakery products is 

affected by several factors such as product type, 

additives, fermentation sources, size, packaging. 

Bakery products can be protected from mold spores 

each by using  sour dough with antifungal activity or 

by 

destroying spores contaminating the products using 

fungal inhibitors such as atmospheres or other 

packaging techniques, ethanol and propionic, sorbic, 

benzoic and acetic acids, and certain salts korunabilir 

(Legan 1993, Rocken 1996). Only a few studies have 

reported antifungal activity of lactic acid bacteria. 

The increase in shelf-life of sourdoughs has been 

attributed to organic acids initially produced by 

lactic acid bacteria (Spicher 1983, Spicher 1984). 

 
 
 
 
 
 
Table 5. Zone diameters of molds in sour dough breads controlled mouldy (mm) 
 
Sample Code Penicillium 

carneum 
Aspergillus flavus Aspergillus niger Alternaria 

1.dough bread - 14,0±0.00 15,0±0.00 - 

2.dough bread - 15,0±0.00 15,0±0.00 - 

3.dough bread - 14,0±0.00 15,0±0.00 8,5±0.00 

Commercial yeast bread - 17,0±0.00 15,0±0.00 10,0±0.00 
Control(39LB2-28C1B3-
HM3) 

- 14,0±0.00 15,0±0.00 - 

 
Sample Code 

0th 24th 
pH TTA pH TTA 

1(22-11-HM3 coded) 5.94±0.007 0.17±0.00 3.46±0.007 1.25±0.00 

2(4-31-HM3 coded) 6.00±0.01 0.18±0.00 3.46±0.03 1.31±0.00 

3(13-33-HM3 coded) 5.27±0.007 0.29±0.00 3.46±0.007 1.26±0.00 

Control(39LB2-
28C1B3-HM3) 

5.55±0.01 0.17±0.00 3.39±0.03 1.18±0.00 
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Conclusion 

As a result, 6 of the 12 lactic acid bacteria in this study were found to have antifungal properties. In sourdough 

breads made with these antifungal bacteria, zone formation for A. flavus, A. niger and Alternaria was observed 

in 4 days, but no zone formation was observed in Penicillium. On the 3rd day, zone formation was observed in 

breads prepared with commercial yeast and L. numerensis-L. paralimentarius, while bread containing L. 

plantarum-L. brevis was later forming zone. The results of the in vitro antifungal analysis and the results of 

controlled mould on bread were similar. 
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101-) EGZERSİZ ŞİDDETİ, RABDOMİYOLİZ VE VÜCUT GELİŞTİRME 

İbrahim Kubilay TÜRKAY 

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, BURDUR 

 (kubilay.turk.ay@hotmail.com) 

 

Özet 

Egzersiz bir amaca uygun olarak planlanmış, tekrarlı olarak yapılan fiziksel aktivitedir. Son zamanlarda 

egzersizin organizmaya olan etkileri konusunda yapılan bilimsel çalışma sayısında belirgin bir artış göze 

çarpmaktadır. Özellikle bilimsel çalışmaların başında düzenli egzersizin biyokimyasal değerlere yönelik etkisi 

gelmektedir. Çalışmalarda yapılan egzersizin yöntemine, şiddetine, süresine bireyin fiziksel uygunluk 

düzeyine bağlı olarak biyokimyasal değerlerde farklılıkların olduğu vurgulanmaktadır. Hafiften orta düzeye 

doğru olan egzersizin bağışıklık sistemi fonksiyonları üzerine olumlu etkileri olurken şiddetli, uzun süreli 

egzersizler bağışıklık sistemini baskılar. Genel olarak bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlayan egzersizin 

süresinin 60 dakikadan az olması ve hafiften orta şiddete doğru (<%60 VO2 maks) yapılması önerilmektedir. 

Body building; Türkçe açılımı ile “Vücut inşa etme, beden inşa etme, kütle inşa etme anlamına gelir.  Body 

building kaslarımızı ve iskelet sistemimizin kuvvetini geliştirmek için önemli bir spor dalıdır. Ayrıca büyük 

sağlık örgütleri açısından da sağlık ve fiziksel uygunluğu arttırmada, atletik kapasiteyi yükseltmede bununla 

birlikte ortopediye yönelik sakatlanmaları önlemede ve iyileştirmede önem taşımaktadır.  

Rabdomiyoliz, kas hücrelerinin yıkımı sonucu intraselüler materyallerin sistemik dolaşıma katılması sonucu 

akut böbrek yetmezliği ve hiperpotaseminin yanı sıra, elektrolit denge bozuklukları, kompartman sendromu, 

dissemine intravasküler koagülasyon, periferik nöropatiye yol açabilen ciddi bir klinik tablodur (Koçer ve ark., 

2016). Rabdomiyoliz, Fleisher tarafından 1881 yılında kas egzersizleri sonrası görülen hemoglobinüri olarak 

tanımlandı. 

Bu derleme egzersiz şiddetinin önemini, egzersiz şiddetine bağlı olarak ortaya çıkabilecek “ Rabdomiyoliz” 

rahatsızlık durumunu ve vücut geliştirme sporunun bu durum ile bağlantısını hem egzersiz yapan bireylere hem 

de özellikle bu dal ile uğraşan bireylere ışık tutmak ve bilgilendirmek amacı ile yapılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Egzersiz şiddeti, Rabdomiyoliz, Vücut Geliştirme
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Exercise Severity, Rhabdomyolysis and Bodybuilding 

İbrahim Kubilay TÜRKAY 

Mehmet Akif Ersoy University School of Physical Education and Sports, BURDUR  

 (kubilay.turk.ay@hotmail.com.) 

 

Abstract 

Exercise is a planned, repetitive physical activity in accordance with one purpose. In recent years there has 

been a marked increase in the number of scientific studies on the effects of exercise on organisms. Particularly 

at the beginning of scientific studies, the effect of regular exercise on biochemical values comes. It is 

emphasized that there are differences in biochemical values depending on the method of exercise, intensity and 

duration of exercises performed in the study, depending on the level of physical fitness of the individual. Mild 

to moderate exercise has positive effects on immune system functions, while severe, long-lasting exercises 

suppress the immune system. In general, it is suggested that the duration of exercise, which contributes 

positively to the immune system, is less than 60 minutes and that mild to moderate severity (<60% VO2 max). 

Body building; In Turkish, it means "building the body, building the mass. Body building is a major sporting 

discipline to improve the muscles and strength of our skeletal system. In addition, in terms of major health 

organizations, it is important to increase health and physical fitness, to increase athletic capacity, and to prevent 

and cure injuries to orthopedics. 

Rhabdomyolysis is a serious clinical picture that can lead to electrolyte imbalance, compartment syndrome, 

disseminated intravascular coagulation, peripheral neuropathy (Koçer et al., 2016) as well as acute renal failure 

and hyperpotasemina resulting from the systemic circulation of intracranial materials destroying muscle cells. 

Rhabdomyolysis was described by Fleisher as hemoglobinuria after 1881 muscle exercises. 

This review focuses on the importance of exercise intensity, the "rhabdomyolysis" discomfort that can occur 

due to exercise intensity, and the linkage of bodybuilding sports to this situation both for the individuals 

exercising and for the individuals who are particularly involved in this branch. 

Key Words: Exercise severity, Rhabdomyolysis, Body building 
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Egzersiz Şiddeti, Rabdomiyoliz ve Vücut Geliştirme 

 

1.GİRİŞ 

Fiziksel aktivite, iskelet kasları vasıtasıyla vücudun hareketi sonucunda enerji harcanmasıdır. Her türlü fiziksel 

aktivite enerji harcamasını gerektirmektedir. Fiziksel aktivitede çalışmaların özelliklerine göre farklı şekillerde 

ortaya konabilir (Aerobik, Anaerobik veya statik, dinamik gibi çeşitlendirilebilir) (Zorba ve ark, 2007). 

Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, “spor” kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa 

fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve 

solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu 

kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel 

aktivite olarak kabul edilmektedir (Bek, 2008). Bireyin fiziksel aktivitesi gün içinde rutin olarak yaptığı işlere 

göre sınıflandırılır. Yaygın sınıflamalar; mesleki aktiviteler, ev işleri, boş zaman aktiviteleri ve ulaşım olarak 

özetlenebilir (Saygın, 2003; Özer, 2001). Dünya sağlık örgütü (WHO)fiziksel aktiviteyi, “sağlığı sadece 

hastalıklardan ve mikroplardan koruma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak 

tanımlamaktadır (Özer, 2006). 

Egzersiz ise bir amaca uygun olarak planlanmış, tekrarlı olarak yapılan fiziksel aktivitedir. Son zamanlarda 

egzersizin organizmaya olan etkileri konusunda yapılan bilimsel çalışma sayısında belirgin bir artış göze 

çarpmaktadır. Özellikle bilimsel çalışmaların başında düzenli egzersizin biyokimyasal değerlere yönelik etkisi 

gelmektedir. Çalışmalarda yapılan egzersizin yöntemine, şiddetine, süresine bireyin fiziksel uygunluk 

düzeyine bağlı olarak biyokimyasal değerlerde farklılıkların olduğu vurgulanmaktadır. Hafiften orta düzeye 

doğru olan egzersizin bağışıklık sistemi fonksiyonları üzerine olumlu etkileri olurken şiddetli, uzun süreli 

egzersizler bağışıklık sistemini baskılar. Genel olarak bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlayan egzersizin 

süresinin 60 dakikadan az olması ve hafiften orta şiddete doğru (<%60 VO2 maks) yapılması önerilmektedir. 

Rabdomiyoliz kas hücre duvarının hasarlanması ve toksik hücre-içi içeriğin dolaşıma salınması sonucu görülen 

bir hastalıktır. Yoğun egzersiz sonrası bildiren vakalar ışığında miyosit Na-Ca (Sodyum- Kalsiyum) 

homeostazındaki bozukluktan kaynaklandığı düşünülmüştür. 

Rabdomiyoliz, kas hücrelerinin yıkımı sonucu intraselüler materyallerin sistemik dolaşıma katılması sonucu 

akut böbrek yetmezliği ve hiperpotaseminin yanı sıra, elektrolit denge bozuklukları, kompartman sendromu, 

dissemine intravasküler koagülasyon, periferik nöropatiye yol açabilen ciddi bir klinik tablodur (Koçer ve ark., 

2016). 

Body building; Türkçe açılımı ile “Vücut inşa etme, beden inşa etme, kütle inşa etme; Kaslarımızı ve iskelet 

sistemimizin kuvvetini geliştirmek için önemli bir spor dalıdır. Sağlık örgütlerine göre sağlık ve fiziksel 

uygunluğu arttırmada, atletik kapasiteyi yükseltmede bununla birlikte ortopediye yönelik sakatlanmaları 

önlemede ve iyileştirmede önem taşımaktadır.  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

888 
 

Literatüre göre vücut geliştirme antrenmanları vücut yapımıza uyumlu ve bilinçli olarak hazırlanırsa, kas 

kuvvetinde, kalp-damar sistemini dayanıklılığında, yüksek tansiyonda, şeker hastalığında, yürümedeki 

bozukluklarda, düşmelerde, insülinin hassasiyetinde, yaşam kalitesinde ve iş görebilme kapasitesinde olumlu 

etkilere sahiptir. 

Vücut geliştirmede uygulanan ağırlık antrenmanlarının temel amacı belirli dirence karşı koyabilmektir. 

Kaslarda oluşan kuvvet vücut hareket kapasitesini arttırır. Vücudumuz bir kaldıraç görevi görerek bu kuvveti 

farklı bölümlere aktarır ve bu bölümlerin hareketlenmesini sağlar. Kaslarımız ise beynimizin kontrolü 

altındadır. Sinir-kas mekanizmasının düzenli çalışması sonucu dokularımıza oksijen taşınır ve karbondioksit 

dışarı atılır. 

 

2. GELİŞME 

Egzersizin organizmaya etkileri sonucu görülen yanıtlar akut ve düzenli tipte olur. Akut yanıtlar, tek bir 

seferlik egzersiz periyodunu takiben; düzenli yanıtlar ise tekrarlayan egzersiz periyotları sonunda 

organizmada gelişen uyumlardır. Toksikolojiden alınan bir terim olan “hormesis” bir maddenin düşük dozda 

iken faydalı, yüksek dozda veya konsantrasyonda iken zararlı olduğunu ifade eder ve bu terim egzersizin 

etkisini tanımlamak için de kullanılmaktadır. Orta şiddetteki düzenli egzersizler, yüksek şiddetteki akut 

egzersizlere zıt etkiler gösterir.  

Rabdomiyoliz, Fleisher tarafından 1881 yılında kas egzersizleri sonrası görülen hemoglobinüri (hemoglobinin 

idrarla dışarı atılması) olarak tanımlandı. Kas ve iskelet travmalarına bağlı crush sendromu, alman askeri 

literatüründe 1908 yılında rapor edilmiştir. İkinci dünya savaşında Londra bombalanmasında akut böbrek 

yetmezliği gelişen vakalar bildirilmiş, otopsilerde böbrek tübüllerindeki hasarın gözlenmesiyle böbrek ve kas 

hasarı arasındaki ilişki tanımlanmıştır. Rabdomiyoliz gelişiminde miyoglobinin rolü 1940’larIn başında 

deneysel çalışmalarda tarif edilmiştir. Bywates ve Stead akut tübüler nekroz ile iskelet kası hasarı arasındaki 

ilişkiyi tavşanlara toksin vererek göstermiştir. Rowland ve Penn ise 1972 yılında miyoglobinüri ile ilişkili 

kalıtsal enzim eksikliklerini tanımlamıştır (Koçer ve ark., 2016). 

Rabdomiyolizin oluşma sebeplerinin arasında;  

 Alkol 

 Sık ve keyfi ilaç kullanımı 

 Kassal rahatsızlıklar 

 Travma 

 Elektrik- Yüksek V %10 

 Nöroleptik malign sendrom 

 Hastalık nöbetleri 

 Sedanter yaşam 

 Enfeksiyonlar 
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 Yüksek şiddette fiziksel aktivite, ağırlık kaldırımı 

 Aşırı güneşe kalmadan kaynaklanan çarpma ve yanıklar 

Bizim burada inceleyeceğimiz durum ise Rabdomiyolize sebep olan durumlardan birisi olan “Yüksek şiddette 

egzersiz ya da fiziksel aktivite” bölümüdür. Yapılan araştırmalarda ağır fiziksel aktivite yapan özellikle 

atlerde, askerlerde, açık hava işçilerinde, ağır yük kaldıranlarda ve vücut geliştirme sporuyla uğraşan 

bireylerde rabdomiyoliz yani böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozukluklarının yaşandığı saptanmıştır. Klinik 

olarak kas ağrısı ile başlayan, kasların gergin olması, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş, koyu renk idrar ile ortaya 

çıkar. Kandaki kreatin- kinaz (CK) seviyesi normal durumun 5 katına çıkar. Göğüs ağrısı+CK yüksekliğinde 

troponin AMI tanısına yardımcı olur. Sonuçlarında ise akut böbrek yetmezliği, ürik asit yükselmesi, ALT-AST 

bozukluğu yaşanır. 

Örnek bir vaka sunumu: 

Son zamanlarda spor merkezlerinde populüterisi gittikçe “spinning” bisiklet antrenman programlarıdır. Kapalı 

bir yerde, değişik zorluk seviyelerinde bisikleti kullanma egzersizlerini içeren bir antrenman çeşididir. 

Antrenmandan sonra rabdomiyoliz vakaları, özellikle “ham” sporcularda ya da “aşırı yorucu” egzersizler 

yapanlarda tespit edilmişitir. Fakat düzenli ve orta şiddet egzersiz yapan bireylerde antrenman esnasında 

rabdomiyoliz vakası ile karşılaşmak nadirendir. Özellikle rabdomiyoliz durumunda en yoğun ağrıyan kas 

grubumuz bacak ve baldır kaslarımızdır. 

3. SONUÇ 

Sonuç olarak sağlığımızı korumak amacı ile yapmaya çalıştığımız egzersiz ya da fiziksel aktivitenin şiddetinin 

ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Egzersizin şiddeti yüksek ve ilk kez yapılıyor ise elektrolit kaybına sebep 

olan ve böbrek yetmezliğine kadar götüren vakalar ile karşılaşma riskimiz yüksektir. Özelikle yapılan 

araştırmalarda atlerde, bisikletçilerde ve son zamanlarda hızla yayılan vücut geliştirme spor dalıyla uğraşan 

sporseverlerde bu risk daha fazla tespit edilmiştir.  
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102-) GÜNEY EGE BÖLGESINDEKI RUMINANT TÜRLERINDE (SIĞIR, KOYUN 
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Özet 

 

Akabane virus (AKAV), Bunyaviridae ailesinin bir üyesi olup, ruminantlarda abort, kongenital 

anomalili yavru doğumları, mumufiye fötus olguları gibi reproduktif sisteme ait bulgular ile karakterize bir 
enfeksiyon meydana getirir. AKAV; Uzakdoğu Asya, Avustralya ve Orta Doğu’da sıklıkla görülen bu 

enfeksiyonun Türkiye’de de varlığı ve yaygınlığı bilinmektedir. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği 

etkisi ile bir arbovirus olan AKAV’ın ülkemizde görülme sıklığının artışı dikkat çekicidir.  
 
Bu çalışmada AKAV’nun naklinde görevli sokucu sinek popülasyonundan zengin bir bölge olan 

Ege’de ruminant türlerinde (sığır, koyun, keçi) enfeksiyonun varlığının ve seroprevalansının araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Aydın’ın kuzeydoğusunda yer alan Köşk-Buharkent ve İzmir’in 

güneydoğusunda yer alan Tire-Ödemiş-Kiraz hatlarından 100 sığır, 52 koyun ve 33 keçiye ait toplamda 185 

hayvandan alınan EDTA’lı tam kan ve serum örnekleri incelenmiştir.  
 
Hem moleküler virolojik hem de serolojik tanıda herhangi bir pozitiflik saptanmamıştır. Bu sonuç 

AKAV enfeksiyonunun Güney Ege bölgesinde yaygın bir pozitifliğinin olmadığını gösterse de; örneklem 

alanının ve örnek sayısının genişletilerek sonuçların teyit edilmesi önerilmektedir. Ayrıca AKAV 

epidemiyolojisi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için; örneklemenin sokucu sineklerin aktif olduğu dönemde 

yapılması ve sinek örneklerinin de virolojik taramaya dahil edilmesinin önemli olduğu unutulmamalıdır. 
 

 

Anahtar Sözcükler: Akabane virus, Moleküler tanı, Serolojik araştırma, Nötralizasyon testi, Arbovirus. 
 
“Her iki yazar da çalışmada eşit katkılıdır.” 
 

The virological and serological investigation of Akabane virus in ruminant species (Cattle, Sheep and 
Goat) in Southern Aegean region of Turkey 
 
 
T. Çiğdem OĞUZOĞLU1  B. Taylan KOÇ2 

 

1 Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Dept. of Virology, Diskapi-06110, Ankara 
2Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Dept. of Virology, Isikli-09016, Aydın 
 
oguzoglu@ankara.edu.tr 
 
 
Abstract 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

893 
 

 

Akabane virus (AKAV) is a member of the Bunyaviridae family, which causes an infection with 
findings of the reproductive system such as abortion, congenital anomalies in childhood, and embryonic fetal 
cases in ruminants. AKAV has high prevalence rates in Far East Asia, Australia and the Middle East and also 
existence and prevalence of this infection in Turkey have been known. It is noteworthy that in recent years the 
increase in the incidence of AKAV, an arbovirus, in our country due to the effects of global warming and 
climate change. 

 
In this study, it was aimed to investigate the presence and seroprevalence of infection in ruminant 

species (cattle, sheep, and goat) in Aegean, which is a rich region of the insect fly population in charge of 
transporting AKAV. Within the scope of the study, whole blood and serum samples of EDTA were taken from 
185 animals belonging to 100 cows, 52 sheep and 33 goats from Köşk-Buharkent in north-east of Aydın and 

Tire-Ödemiş-Kiraz lines in İzmir were examined. 
 
There was no positivity for both molecular virologic and serologic diagnosis. This result has showed 

that AKAV infection has not been “common in the southern Aegean region; it is suggested to extend the sample 

area and the number of samples to confirm the results. Also to get detailed information about AKAV 
epidemiology; It should be noted that it is important that to perform sampling process for this infection when 
insect circulation is active and that the insect specimens are included in the virological scan. 

 
 

 
Keywords: Akabane virus, Molecular detection, Serological investigation, Neutralization assay, Arbovirus. 

 “Both authors have equally contributed to this study.” 

 

Introduction 

 

Akabane virus (AKAV) is an important arbovirus, which is located in the Bunyaviridae family 

Orthobunyavirus genus and is transmitted by blood-sucking flies (Culicoides). This viral agent (Elliott and 

Blakqori 2011) generally infects ruminant species, which causes abortions, stillbirths, various congenital 

anomalies in pregnant animals. AKAV, due to trigger fetal anomalies, is mentioned as one of the AH syndrome 

agents (Elliott and Blakqori 2011). AH syndrome has been named due to Arthrogryposis (A) in the joints and 

Hydranencephali (H) in the head are defined as joints (Elliott and Blakqori 2011). 

 

If it viewed from a chronological point of view, AKAV seems to be globally circulated in Asia and 

Australia (Oem et al., 2012, Oem et al., 2014, Taylor and Mellor, 1994, Wang et al. 2017). Virus was first 

introduced in Japan in 1959 by Culex and Aedes spp. were isolated from blood-sucking flies and then were 

reported in many far-east countries and Australia in the following years (Kurogi et al 1987, St George et al 

1978). In the Middle East and its geography, the presence of the virus has been revealed serologically and 

virologically many times for the last 40 years and it has been detected for the first time in 1980 in an epidemic 

with anomalous baby births among cattle in Aydın province (Urman et al., 1980). With support at Pirbright 

Animal Health Institute in the UK many middle eastern countries where Turkey is located within Cyprus and 

the neutralizing antibodies in Turkey with a serological survey based on the presence of the Aegean, 

Mediterranean and Southeast Anatolia regions have demonstrated the presence of these infections, even It has 
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been suggested that the outbreak of this virus in the Middle East could be the source of Diyarbakır and 

Gaziantep (the source of the Asi River and its basin) (Taylor and Mellor, 1994). 

 

In the diagnosis of AKAV infection, the most commonly used tests are the Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA), the Virus Neutralization Test (VNT) and the Polymerase Chain Reaction 

(PCR) techniques as the "gold test" (OIE 2014). 

 

In this study, Aydin in Aegean region constitutes the basis of our work to reveal the current state of 

serology in blood samples taken from the places where animal husbandry was intensively carried out in İzmir 

province and AKAV infection was observed before. Within the scope of the study, blood samples of three 

different ruminant species (cattle, sheep and goats) were used for the routine diagnosis sent to Ankara 

University Veterinary Faculty Virology Branch. The results obtained were compared with other performed 

studies in the region and aimed to provide information about the epidemiological status of the AKAV infection 

in the region. 

 

 

Material and Method 

 

 Within the scope of the study, total blood and serum samples of 185 EDTA in 100 cattle, 52 sheep 

and 33 cattle were used from Köşk-Buharkent located in the north-east of Aydın in 2016 and Tire-Ödemiş-

Kiraz lines located in the southeast of İzmir. 

 

Molecular diagnosis 

  

 Whole blood samples were subjected to viral nucleic acid isolation with a commercial extraction kit 

(Intitrogen Viral DNA / RNA Isolation Kit) for molecular virological diagnosis. AKAV was used as a positive 

control from the Department of Virology (Ankara University Faculty of Veterinary Medicine). Complement 

DNA (cDNA) was obtained from the genome extracts after "reverse transcription" RT-PCR (first stranded 

cDNA isolation kit, Fermentas, Lituania). Nested-RT-PCR was performed using the primers reported by 

Akashi et al. (1999). Following reaction, agarose gel-processed samples were visualized on a UV 

Transilluminator (Kodak gel Logic D v1.0). 

 

Collection of blood sera, inactivation and dilution 

 

 Blood serum samples sent for routine diagnosis to the laboratory of the department of Virology 

(Ankara University Faculty of Veterinary Medicine) were centrifuged at + 4 ° C and 3000 rpm in a refrigerated 

centrifuge to remove blood sera and sterile tubes. Serum samples were left in the water bath for 30 minutes at 

56 ° C before the VNT and serum inactivation was performed. 
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The sera were diluted to logarithm five (log5) bases in 96-well plates with two eyes from each serum 

sample. Dilution was performed with Dulbecco's Minimal Essential Medium (DMEM). 

 

 

Preparation and application of AKAV 

 

AKAV, used in the tests, was obtained from the inventory of Department of Virology, Ankara 

University Faculty of Veterinary Medicine. VERO cell line was used for virus standardization and its titration 

was calculated according to the method reported by Frey and Liess (1971). The virus, determined titration ratio, 

was diluted to 100DKID50 and made ready for VNT. 

 

After the procedure, the plate was covered and brought to the incubator at 37 ° C with 5% CO2. A 

possible neutralization process was waited for an hour. 

 

Cell lines and suspension for VNT 

 

VERO cells were removed from the surface of the cell culture cell using the Versen-Trypsin solution. 

A suspension with DMEM containing 5% Fetal Calf Serum (FCS) including 300,000 cells per milliliter was 

prepared. From this suspension, 50 μl was added to each well of a 96-well plate taken from the incubator. In 

the evaluation of the test; VERO cell suspension was used as a cell control by performing a back-titration of 

AKAV diluted to 100DKID50 as a virus control. Daily controls and test were observed on an inverted 

microscope for five days. The results obtained were recorded daily. 

 

Serum Neutralization (SN50)  

 

 Neutralization positive specimens were further diluted and SN50 values were determined. 

 

Results and Discussion 

 

 No positivity was detected in the molecular virological diagnosis. At the end of the VNT incubation 

period, cytopathogenic effect (CPE) was observed in all eyes where serum dilutions were present. Thus, it was 

concluded that there was no specific antibody against AKAV in the serum. 

 

Different seroprevalence rates have been reported in previous studies of the presence and prevalence 

of AKAV infection in our country. Seroprevalence values of AKAV in the South Eastern Anatolia Region 

were 13.7% (Çabalar and Bilge Dağalp, 2006) and 29.8% (Özgünlük 2003) when considered from the point of 
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view of cattle. 0.14% in Thrace region (Karaoğlu et al. 2007); 22% (Albayrak ve Özan, 2010) in the Black Sea 

region and 9,72% (Özgünlük et al. 2013) seropositivity in a study conducted in Aydın province. 

 

When small ruminants (sheep and goat) are taken into account, the seroprevalence rates are 1,1% in 

Aydın and 0% in Mugla (Tan and Bilge, 2000) in a study conducted among the goats in the Aegean region; 

0.08% (Pestil, 2014) in sheep in the Marmara region; in sheep in the Mediterranean region, seropositivity rates 

of 44.9% (Şevik 2017) were obtained. Although the Aegean region is where AKAV was first detected, a 

positivity rate of 0% -10% was detected in conducted studies until present period. In this context, the results 

of this study are parallel to previous researches. 

 

Seroprevalance ratios of 42,41% in cattle, 16,19% in goats and 7,46% in goats were found in Hatay  

(Dogan, 2018) in a study conducted with all three ruminant species in 2016-2017. In another study conducted 

in the province of Aydın between cattle, sheep and goats in 2013, no antibody positivity was found (Koç, 

2014). Taking these results into consideration, the antibody negative status against AKAV in our study is 

compatible with the last study in Aydın. 

 

Conclusion 

 

When we compare the findings of these studies with those of other studies, it is not possible to mention 

the high prevalence of AKAV in terms of region. A comparison with the southern and southeastern Anatolia 

region shows that the prevalence of AKAV in the Aegean region is rather low. However, it should be kept in 

mind that serosurvey studies should be continued periodically if it is taken into consideration that AKAV 

infection may appear seasonal every 3-4 years as a cyclical disease. The seroprevalence values have different 

results for different years in the same region; climate change, mosquito population and activity, which makes 

it important to follow the seasonal activities. 

 

In our country; The fact that the success of the control programs to be carried out in the eastern regions 

of East, Southeast Anatolia and the Mediterranean can be possible with the fighting programs to be carried out 

throughout the country should not be ignored. Without being bound to a certain season in the last few years it 

has been frequently reported in the southern region of Turkey AKAV, sporadic infections for the region / 

seasonal-epidemic form to indicate that started to evolve endemic form. 

 

As a result; it should not be forgotten that periodical surveillance studies conducted with the national 

diagnostic association in infections caused primarily by arboviruses are important in the implementation of the 

prevention programs for not only AKAV, should be applied for all arboviral infections. 
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103-) *KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA TEDAVİYE 

UYUMLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: ANKSİYETE, DEPRESYON, HASTALIK 

ALGISI 
 
Zeynep GÜNEŞ1, Dilek ACAR2, 
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 ÖZET 

Amaç: Bu araştırma, kronik böbrek yetmezliği olan, hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastaların tedaviye uyum 

düzeylerinin belirlenmesi, anksiyete, depresyon ve hastalık algısı ile tedaviye uyum arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmaya, diyaliz merkezlerinde tedavi alan 236 hasta katılmıştır. Veriler“Tanıtıcı Özellikler 

Bilgi Formu, Diyaliz Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumsuzluk Ölçeği, Morisky 8-Maddeli İlaca Uyum Anketi, 

Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Kısa Form Hastalık Algısı Ölçeği” kullanılarak elde 

edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 61.27 (±14.09)’ dir. Katılımcıların %53.8’ inin erkek, %84.3’ ünün 
evli ve %64.8’ inin ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiştir. Hastaların %36.4’ ünün diyetine, %37.3’ ünün 

sıvı kısıtlamasına, %50.8’ inin ilaç tedavisine uyum sağladığı belirlenmiştir. Kadınlar erkeklere, hastanede 

tedavi alanlar özel merkezlere,  hastalık yönetimi hakkında bilgisi olanlar olmayanlara, sağlık personeli ile 

yeterli iletişime sahip olanlar olmayanlara göre tedavi rejimine anlamlı düzeyde uyum sağlamaktadırlar. 

Anksiyete ve depresyon düzeyi arttıkça tedavi rejimine uyum azalmaktadır. Hastalık algısı alt boyutlarından 

kişisel kontrol, tedavi yararı, hastalığı anlama algısı tedavi rejimine uyumu etkilemektedir. 

Sonuç: Olumlu hastalık algısı tedaviye uyumu olumlu etkilerken, anksiyete, depresyon olumsuz 

etkilemektedir. 

Anahtar kelimeler: Hastalık algısı, Anksiyete, Depresyon, Tedaviye uyum, Kronik böbrek yetmezliği 

Factors Affecting Therapeutic Compliance in Patients with Chronic Renal Failure: Anxiety, Depression, 
İllness Perception 

Aim: This study was conducted so as to determine the levels of adherence to treatment of the patients with 
chronic renal failure and undergoing hemodialysis, and to evaluate the relationship between anxiety, 
depression, illness perception and adherence to treatment.  

Method: 236 patients who have received treatment in the dialysis centers participated in this study. Data were 
collected with "Non-Adherence Questionnaire to Dialysis Diet and Fluid Restriction", "Morisky Medication 
Adherence Scale", “Illness Perception Questionnaire" "Beck Depression" and "Beck Anxiety” Inventory. 

Results: The mean age of the participants are 61.27(±14.09). It was determined that 53.8% of the participants 
were male, 84.3% of them were married and 64.8% of them were primary school graduate. It was found that 
36.4% of the patients adhered to their diet, 37.3% of them adhered to fluid restriction and 50.8% of them 
adhered to drug treatment.  Women compared to men, those receiving treatment in a hospital compared to those 
receiving treatment in private centers, those having information about disease management compared those 
not having information about disease management, and those having efficient communication with medical 
staff compared to those not having efficient communication with medical staff have adhered to treatment diet 
significantly. As the level of anxiety and depression increases, the adherence to the treatment diet decreases. 
Personal control, treatment benefit, and the perception of understanding the illness that are the sub-dimensions 
of illness perception have affected the adherence to the treatment diet.  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

900 
 

Conclusion: While positive perception of illness affects the adherence to treatment positively, anxiety and 
depression affect it negatively. 

Key words: Illness perception, Anxiety, Depression, Treatment Adherence, Chronic renal failure  

Giriş 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun (2014) verilerine göre kronik böbrek yetmezliği (KBY) 

toplumumuzda yaklaşık 2.4 milyon kişiyi etkileyen, ölüme neden olan ilerleyici kronik bir hastalıktır ve 

hastaların tedavisinde kullanılan en yaygın yöntem diyaliz tedavisidir (1). 

 Kronik bir hastalık olan KBY’de hastalık ve tedaviye uyumda bireysel yönetim öne çıkmaktadır (2-5). 
Hastaların tedaviye uyumu, kronik hastalıkların başarılı bir şekilde yönetildiğini gösteren önemli bir belirteçtir 

(6). Karşılaşılacak sorunların etkin yönetiminde, tedavinin başarısını artırmada, morbidite ve mortalitenin 

azaltılmasında, diyet, tuz, sıvı kısıtlamalarına ve ilaç tedavisine hastaların uyum sağlaması önemli 

görülmektedir (7-10). Ancak yapılan çalışmalarda hastaların diyet, sıvı kısıtlamalarına ve ilaç tedavisine 

istenilen düzeyde uyum sağlayamadıkları belirtilmiştir.  

 Literatürde, tedaviye uyumu etkileyen faktörler, tedavi rejimi ile ilişkili faktörler, psiko-sosyal ve 
ekonomik faktörler, sağlık bakım sistemi ile ilgili faktörler, hastalıkla ilgili faktörler olarak 

gruplandırılmaktadır. Aynı zamanda yaş, kültürel yapı, tedavinin yan etkileri, maliyeti, tedavi ile ilgili hastanın 

düşünceleri, sosyal destek kaynakları ve hastalık algısı gibi durumlar tedaviye uyumu etkilemektedir (8-10). 
Tedaviye uyumu etkileyen faktörlerden biri olan hastalık algısı kişinin psikolojik uyumundan hastalığın seyrine 

kadar birçok alanı etkileyen önemli bir etkendir. Hastalık deneyimi ve algısının her birey tarafından farklı 

yaşandığı, bu farkı oluşturan çeşitli faktörlerin kişinin hastalık durumunda göstereceği davranış için belirleyici 

olduğu, bireylerin hastalığa karşı verdiği duygusal tepkiler ve hastalık algısı arasında ilişki olduğu 

bilinmektedir (11-14).  

 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hastaların tedavi sürecine olan uyumlarını etkileyen faktörleri 

belirlemek, bu faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik etkin girişimlerin planlanmasını sağlayabilir. 

Hastalığa bağlı morbidite ve mortalite oranlarının azalmasına katkı sağlayabilir. 

Amaç: Ülkemizde KBY hastalarının tedaviye uyum düzeyleri, anksiyete, depresyon ve hastalık algılarını 

belirleyen çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma evrenini Aydın il merkezindeki hastaneler ve özel diyaliz merkezlerinde son dönem böbrek 
yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz (HD) tedavisi almakta olan topl483hasta, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile 

belirlenen 236 hasta ise örneklemini oluşturdu. Araştırmanın verileri, “Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu, Diyaliz 

Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumsuzluk Ölçeği, Morisky 8-Maddeli İlaca Uyum Anketi,  Beck Depresyon 

Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Kısa Form Hastalık Algısı Ölçeği” kullanılarak, yüzyüze görüşme 

tekniği ile elde edildi. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul onayı, ilgili kurumlardan gerekli izinler ve 
hastalardan yazılı onam alınmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırma verileri SPSS 18.0 programı ile analiz edilmiştir. Gruplar arasındaki farkların değerlendirilmesinde 

Mann Whitney U Testi, Kruskall Wallis Testi, Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Sonuçlar %95 

güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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Katılımcıların yaş ortalaması 61.27±14.09’dur ve %53.8’i erkek hastalardan oluşmakta olup, büyük bölümü 

evli (%84.3) ve ilköğretim mezunu (%64.8) dur. (Tablo 1). 

           Katılımcıların MMAS-8 ölçeği puan ortalamaları 5.5±1.92’dir. Son iki haftadır diyet tedavisine 

uyumsuzluk sıklığı 3.42±3.9 gün, sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk sıklığı 3.27±3.8 gündür. Katılımcıların 

%36.4’ünün diyet tedavisine, %37.3’ünün sıvı kısıtlamasına, %50 ’sinin ilaç tedavisine tam uyum gösterdiği 

belirlenmiştir (Tablo 2). 

Kadın hastaların erkek hastalara göre diyet (p≤0.05) ve sıvı kısıtlamasına (p≤0.05)  uyumlarının anlamlı 

derecede iyi olduğu tespit edilmiştir. Hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi almış olan hastaların bilgi 

almamış olan hastalara göre diyet (p≤0.05) ve sıvı kısıtlamasına (p≤0.01)uyumlarının daha iyi olduğu 

saptanmıştır. Tedavi aldıkları kuruma göre katılımcıların diyete uyum durumunun anlamlı şekilde farklılaştığı 

ve hastanede HD uygulanan hastaların özel diyaliz merkezlerinde tedavi alan hastalara göre diyet (p≤0.01) ve 

sıvı kısıtlamasına (p≤0.05) uyumlarının daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Sağlık personeli ile yeterli iletişime 

sahip olduğunu ifade eden hastaların yetersiz düzeyde iletişime sahip olduğunu ifade eden hastalara göre diyet 

(p≤0.05) ve sıvı kısıtlamasına (p≤0,05) uyumlarının daha iyi olduğu belirlenmiştir. Hastaların cinsiyet, hastalık 

hakkında bilgi alma, tedavi aldıkları kurum, sağlık personeli ile iletişim düzeyinin ilaç tedavisine uyumlarında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (Tablo 3). 

Katılımcıların tedavi rejimine uyumları ile anksiyete, depresyon düzeyleri ve hastalık algısı arasında 

negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diyet, sıvı kısıtlaması ve ilaç tedavisine uyum arasında pozitif ilişki 

olduğu belirlenmiştir. Tedavi rejimine uyum ile hastalık algısı alt boyutlarından kişisel kontrol ve hastalığı 

anlama arasında pozitif yönlü ilişki, diyet ve sıvı kısıtlamasına uyum ile süre ve tedavi yararı boyutlarının 

ilişkili olduğu, hastalık algısı ile anksiyete, depresyon arasında negatif ilişki tespit edilmiştir (Tablo 4). 

TARTIŞMA 

Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda KBY hastalarının genel olarak diyet ve sıvı kısıtlamasına 

uyum oranı %20-88 arasında değişmektedir (25-34). Belirtilen çalışmalar incelendiğinde hastaların diyet ve 

sıvı kısıtlamasına uyum düzeylerinin oldukça değişken olduğu, ancak araştırmaların büyük bölümünde 

hastaların düşük düzeyde uyum gösterdiği görülmektedir (25-27, 32-34). Bizim çalışmamıza katılan hastaların 

diyet (%36.4) ve sıvı kısıtlamasına (%37.3) uyum düzeyleri düşüktür ve bu bulgu hastaların diyet, sıvı 

kısıtlamasına uyumlarının düşük düzeyde olduğunu ortaya koyan diğer araştırma sonuçlarını desteklemektedir 

(9, 25-27, 29, 30, 32- 35).  

Diğer çalışmalarda ve bizim çalışmamızda dikkat çeken bir bulgu hastalarda ilaç tedavisine uyumun, 

diyet ve sıvı kısıtlamasına uyuma göre daha iyi düzeyde olduğudur (25, 32). Çalışma sonucumuza göre 

hastalarımızın %50.8’ inin ilacını düzenli kullandığı, diyet ve sıvı kısıtlamasına göre ilaç tedavisine uyum 

durumlarının daha iyi olduğu görülmektedir. Diyet ve sıvı kısıtlamasına uyum sağlama bireylerin yaşamlarına 

sınırlılıklar getiren, ilaç kullanma ise sınırlılık gerektirmeyen bir durumdur. Bu nedenle hastalarımızın diyet ve 

sıvı kısıtlamasına göre ilaç tedavisine uyumlarının daha iyi düzeyde olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmamızda diğer bir dikkat çeken bulgu, tedavi ile ilişkili özellikler dikkate alındığında; devlet ve 

üniversite hastanesi bünyesindeki merkezlerde tedavi alan hastaların, özel diyaliz merkezinde tedavi alan 

hastalara göre anlamlı derecede farkla diyetine ve sıvı kısıtlamasına daha uyumlu olduğudur. Özel diyaliz 

merkezinde tedavi alan hastaların üniversite ve devlet hastanesinde tedavi alan hastalara oranla diyet ve sıvı 

kısıtlamasına daha az uyma nedeni sağlık personeli ile iletişim düzeyleri ile ilişkilendirilebilir. Özel diyaliz 

merkezinde tedavi alan hastaların %22.7’ si, üniversite hastanesinde tedavi alan hastaların %5.5’ i, devlet 

hastanesinde tedavi alan hastaların %8.3’ ü sağlık personeli ile yetersiz düzeyde iletişime sahip olduklarını 

ifade etmişlerdir. Sağlık personeli ile yeterli düzeyde iletişimi olan katılımcıların iletişim düzeyi yetersiz 

hastalara göre diyete ve sıvı kısıtlamasına anlamlı farklılıkla uyum gösterdikleri görülmektedir.  

Çalışmamızda kadınların diyet ve sıvı kısıtlamasına erkeklere oranla anlamlı derecede uyumlu oldukları 

belirlenmiştir. Çalışmamız sonucuna göre cinsiyetin ilaç tedavisine uyumu etkileyen anlamlı bir faktör 
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olmadığı, ancak, kadınların ilaç tedavisine uyumlarının erkeklere oranla daha iyi düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak kadın cinsiyetin tedaviye uyumu etkileyen bir faktör olduğu 

söylenebilir. farklı makalelerde cinsiyetin tedaviye uyumu etkileyen bir faktör olduğu ve kadınların 

erkeklereoranla tedaviye uyumlarının daha iyi olduğu belirtilmektedir (36,37). Yiyecek hazırlama ve pişirme 

konusunda kadınların erkeklere göre daha fazla bilgi ve beceriye sahip oldukları belirtilmektedir (37). Bizim 

çalışmamızda da kadınların yiyecek hazırlama becerileri nedeni ile diyet ve sıvı tedavi rejimine erkeklere 
oranla daha fazla uyum gösterdikleri düşünülmektedir. Aynı zamanda çalışmamızda erkek hastaların kadınlara 

oranla olumsuz hastalık algısına sahip oldukları ve bu nedenle de diyet ve sıvı kısıtlamasına daha uyumsuz 

oldukları düşünülmektedir.  

Literatürde bazı çalışmalarda diyet ve sıvı kısıtlaması hakkında bilgi sahibi olma ile kısıtlılıkların 

farkında olmanın uyumu artıran bir faktör olduğu belirtilmektedir (8, 29, 35, 38).  Farklı çalışmalarda KBY 

hastalarının diyet ve sıvı alımı konusunda yeterli bilgisinin olmadığı, diyet ve sıvı kısıtlamasına uyum 

sağlamada sorun yaşadığı (%50-98.3) belirtilmektedir (4, 8, 11, 12, 26, 30, 31, 33, 39). Diyet ve sıvı kısıtlaması 

hakkında bilgi almış olma, hastalarımızın diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumunu anlamlı ölçüde etkileyen bir 

faktördür. Ancak çalışma kapsamına alınan hastaların diyet ve sıvı kısıtlamasına uyum düzeyleri istenilen 

seviyede değildir. Hastalarımızın istenilen düzeyde uyum sağlayamamaları anksiyete ve depresyon düzeyleri 

(%66.5’ inde hafif, %14’ ünde orta, %19.5’ inde yüksek düzeyde anksiyete,  %26.7’ sinde hafif, %16.5’ inde 

orta, %18.6’sında şiddetli düzeyde depresyon belirlenmiştir) ile ilişkilendirilebilir. Korelasyon analizi 

sonucumuz da depresyonun sıvı kısıtlamasına ve ilaç tedavisine uyumu etkileyen bir faktör olduğunu 

göstermektedir. Depresyon ve diğer psikolojik sorunlar tedaviye uyumu olumsuz yönde etkilemektedir (9, 

18,40, 41).  

 Çalışmamız sonucuna göre depresyon düzeyinin sıvı kısıtlamasına ve ilaç tedavisine uyumsuzluğu 

artıran bir faktör olduğu söylenebilir. Literatürde KBY ve diğer kronik hastalığı olan hastaların yaşadıkları 

stres ve depresif duyguların tedaviye uyumu olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir (40, 42). Tedavi 

yöntemi olarak özellikle HD uygulanan hastalarda haftada 3-4 gün, bir süre HD cihazına, sağlık elemanlarına 

ve sağlık merkezine bağlı kalma durumu hastalarda bağımlılık ve bağımsızlık çatışmalarına, dolayısıyla 

psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir (43-46). Çalışmamızda depresyon ve anksiyete düzeyinin hastalık 

algısını olumsuz olarak etkileyen bir faktör olduğu belirlenmiştir. Literatürde KBY dışında farklı kronik 

hastalıklar ile yapılan çalışmalarda hastaların hastalık algıları ile depresyon düzeyi arasında negatif yönlü ilişki 

bulunduğu, hastalığı anlama ve kişisel kontrol algısı yüksek olan bireylerde depresyon riskinin düşük olduğu 

belirtilmektedir (11-13, 48, 49).  Çalışmamızda literatürle benzer şekilde depresyon düzeyi arttıkça hastalığı 

anlama ve kişisel kontrolün azaldığı belirlenmiştir. 

Olumlu hastalık algısı hastaların ilaç tedavisi, diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumlarını pozitif olarak 

etkilemektedir (8). Çalışma sonucumuza göre olumlu hastalık algısının diyet ve sıvı kısıtlamasına uyum 

düzeyini etkileyen bir faktör olmadığı belirlenmiştir. Olumlu hastalık algısına rağmen diyet ve sıvı 

kısıtlamasına uyumsuzluğun nedeni hastalık süresi ve eğitim düzeyi ile açıklanabilir. Bizim çalışmamıza 

katılan hastaların %39‘ u 90 ay ve üzeri süredir hastadır. Çalışma sonucumuza göre, hastalığın uzun süre devam 
edeceği düşüncesinin diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumu olumsuz olarak etkilediği söylenebilir. Korelasyon 

analiz sonucumuza göre hastalık süresi algısı arttıkça diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğun artığı 

belirlenmiştir. Çalışmamızda olumlu hastalık algısının diyet ve sıvı kısıtlamasına uyum düzeyini 

artırmamasının bir diğer nedeni eğitim düzeyi ile açıklanabilir. Çalışmamıza katılan hastaların %14.8’ i lise ve 

daha üst düzeyde eğitime sahiptir. Eğitim düzeyi yüksek bireylerin hastalık ve tedavi hakkında bilgi sahibi 

olma, sağlık profesyonellerinin önerilerini dikkate alma, tedavinin önemini kavrama gibi özelliklerin tedavi 

uyumunu olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Bir çalışmada hastaların eğitim seviyelerinin düşük olduğu 

ve bu hasta grubunun anlatılanları anlamadıkları, unuttukları veya uygulamaya dönüştüremedikleri, dolayısıyla 

yapılan eğitimin etkisiz kalması sonucu tedaviye uyumda başarı elde edilemediği tespit edilmiştir (39).  

Hastalığın ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma, hastalığın anlaşılabilirliğinin artması hastanın hastalık 

üzerinde kontrol kabiliyetini ve tedaviye uyumunu olumlu etkilemektedir. Gündüz ve Yılmaz Karabulutlu 

(2016) çalışmalarında hastaların tedavinin yararına olan inançlarının ve tedavinin devam ettirilmesinde 
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hastalığı anlamalarının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Benzer şekilde yapılan diğer çalışmalarda hastalığın 

ne olduğunu anlayamayan hastaların tedaviye uyumda daha başarısız oldukları, kişisel kontrol ve tedavi yararı 

algılarının düşük olduğu, olumsuz duygularının yoğunlaştığı belirtilmektedir ( 3, 12-14, 49). Çalışma 

sonucumuza göre hastalığını tam olarak kavrayan (hastalığı anlama/uyum), hastalık üzerinde kontrolü 

olduğuna inanan (kişisel kontrol), hastalığa bağlı ciddi şikâyetleri olan (semptom şiddeti) ve hastalığa bağlı 

endişeleri artan (endişe) hastaların ilaç tedavisine uyumlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Kişisel kontrol 

algısı; kronik hastalığın kontrol edilebilir olduğunu düşünme, tedavinin etkin bir şekilde yönetilmesine ve 

hastalığa bağlı olumsuz duyguların yaşanmasının azalmasına yardımcı olabilmektedir. Bireyin hastalığı 

üzerinde kontrol gücünün olduğuna inanması tedaviye uyumu olumlu yönde etkilemektedir (2, 3, 12, 48, 50). 

Çalışmamıza katılan hastaların kişisel kontrol algısının yüksek olduğu ve tedavi rejimini olumlu etkilediği 

görülmektedir. Kişisel kontrol algısı ile ilaç tedavisine uyum arasında pozitif yönde, diyet ve sıvı kısıtlamasına 

uyumsuzluk ile negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu kişisel kontrolün hastalık yönetimini 

pozitif etkilediğini gösteren diğer çalışma sonuçlarını desteklemektedir  (2, 12, 47- 50). 

 Hastaların tedavinin gerekliliğine, semptomlarının azalacağına, iyileşeceğine dair inançları tedavinin 

etkili yönetiminde ve sürdürülmesinde olumlu rol oynamaktadır (50). Uysal ve Akpınar’ın (2013) kronik bir 

hastalık olan DM hastalarını kapsayan çalışmalarında hastaların sadece %35.4'ünde diyabet kontrolünün 

sağlandığı ve hastaların yarısından fazlasının (%64.5) tedavi yararına inancının düşük olduğu, tedavi başarısı 

sağlanamayan hastalarda depresyon skorlarının yüksek olduğu belirtilmektedir. Çalışmamız sonucuna göre 

hastalarımızda tedavi yararı algısının yüksek olduğu ve tedavi yararı algısı arttıkça diyet ve sıvı kısıtlamasına 

uyumun arttığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda tedaviden yarar sağladığını düşünen hastaların kişisel kontrol, 

hastalığı anlama algısını olumlu yönde etkilendiği, depresyon ve anksiyete düzeyinin ise tedavi yararı algısını 

olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Bu bulgu literatür ile benzer bulunmaktadır (3, 52).  

Çalışmamıza katılan hastalarda hastalığı anlama, tedavi yararı, kişisel kontrol algılarının yüksek olduğu, süre, 

sonuç, endişe ve semptom şiddeti algılarının düşük olduğu, hastalığa bağlı duygusal belirtileri orta düzeyde 

algıladıkları, korelasyon analiz sonucumuza göre kişisel kontrol, tedavi yararı ve hastalığı anlama arttıkça ilaç 

tedavisine, diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumun arttığı, ancak bu uyumun istenilen düzeyde olmadığı 

belirlenmiştir. Bu bulgular Broadbent ve ark. (2011) hastalığını anlayan, kişisel kontrolü yüksek olan, semptom 

şideti ve endişesi yüksek olan hastaların tedaviye uyumlarının daha iyi olduğunu gösteren çalışma sonuçlarını 

desteklemektedir.  

Semptom şiddeti; hastaların hastalığa bağlı yaşadıkları belirtilerin fazla olması tedaviye uyumu 

azaltabilmektedir. Yapılan çalışmalarda tedaviye uyumu daha iyi olan hastaların semptom şiddeti algısının 

düşük olduğu belirtilmektedir (2, 12, 52). Benzer şekilde çalışmamızda hastaların semptom şiddeti algısı 

skorunun düşük olduğu, semptom şiddeti ile ilaç tedavisine uyum arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 1.Katılımcıların Tanıtıcı Özellikleri(n=236) 

Sosyo-demografik özellikler ± SS 

Yaş 61.27 ± 14.09 
 n % 
Cinsiyet   
Kadın 
Erkek 

109 

127 

46.2 
53.8 

Medeni durum   
Evli 

Bekar 

199 

37 

84.3 

15.7 
Eğitim durumu   
Okuryazar değil 

İlköğretim 

Lise ve üzeri 

48 

153 

35 

20.4 

64.8 

14.8 
Tedavi alınan kurum 

Özel Diyaliz Merkezi 

Hastane 

97 

139 

41.1 

58.9 
Haftalık diyalize girme sıklığı 

1-3 kez 

4 kez ve üzeri 

7 

229 

3 

97 
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Tablo 2. Katılımcıların Tedavi Rejimine Uyum Durumları (n=236) 

 ± SS 

Morisky-8 İlaca Uyum Ölçeği                                                                               5.5 ± 1.92 
Diyaliz diyet Sıvı Kısıtlaması Uyumsuzluk Ölçeği 

Diyete uyumsuzluk  
Sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk  

 

3.42±3.9 

3.27±3.8 
 n % 
Diyete uyumsuzluk derecesi   

Uyumsuzluk yok 
Hafif 
Orta 
Ciddi 
Çok ciddi 

86 
24 
91 
17 
18 

36.4 
10.2 
38.6 
7.2 
7.6 

Sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk derecesi   
Uyumsuzluk yok 
Hafif 
Orta 
Ciddi 
Çok ciddi 

88 
38 
73 
21 
16 

37.3 
16.1 
30.9 
8.9 
6.8 

    İlaç tedavisine uyum durumu 

Uyumsuzluk yok 

Uyumsuz 

            

            120 

           116 

 

50.8 

49.2 
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Tablo 3. Katılımcıların Tedavi Rejimine Uyum Durumlarını Etkileyen Bazı Faktörler ve Tedaviye Uyum Durumları (n=236) 

 Diyet Sıvı Kısıtlaması İlaç 
Yaşa r=0.008, p=0.90 r=0.078, p=0.23 r=0.078, p=0.234 
 Sıra değeri,  p değeri Sıra değeri p değeri Sıra değeri p değeri 
Cinsiyetb 

Kadın 

 

107.82 
 

0.018* 

106.45 

0.009 

 

124.50 0.20 
Erkek 127.67 

128.84 113.35 

Bilgi almab 

Evet 

 

114.70 
 

0.010** 

114.93 
0.017 

 

118.99 0.74 
Hayır 

149.17 147.37 114.52 

Tedavi alınan kurumc 

Özel diyaliz merkezi 

 

147.07  

0.000** 

 

146.04 
0.000 

 

119.01 
0.91 Üniversite Hastanesi 

111.27 110.45 121.00 

Devlet Hastanesi 
90.24 91.96 116.27 

Sağlık personeli ile iletişimb 

Yeterli 

 

114.20 

 

0.010* 

 

113.44 
0.003 

 

120.32 
0.29 

Yetersiz 145.94 150.77 106.89 

a= Spearman korelasyon analizi b= Mann Whitney U Testi, c=  Kruskal Wallis testi,  
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Tablo 4. Tedaviye Uyumu Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile Değerlendirilmesi (n=236) 

 

İl
aç

 

uy
um

u 

S
ıv

ı 

k
ıs

ıt
la

m
as

ın
a 

uy
um

su
zl

uk
 

D
iy

et
e 

uy
um

su
zl

uk
 

So
n

u
ç 

 

S
ü

re
  
 

K
iş

i

se
l k

on
tr

ol
 

T
ed

av
i 

y
ar

ar
ı Se

m
p

to
m

 ş
id

d
et

i 

E
nd

iş
e 

 

H
as

t
al

ığ
ı 

an
la

m
a 

E
m

os
yo

ne
l  

H
as

t
al

ık
 a

lg
ıs

ı A
nk

si
ye

te
 

D
ep

re
sy

on
 

H
as

t
al

ık
 s

ü
re

si
 

Y
aş

  

İlaç uyumu 1                

Sıvı kısıtlamasına 

uyumsuzluk 
-

.178** 1               

Diyete uyumsuzluk 
-

.238** 
.

830** 1              

Sonuç 
.

119 
.

096 
.

127 1             

Süre 
-

.055 
.

182** 
.

208** 
.

407** 1            

Kişisel kontrol 
.

190** 
-

.191** 
-

.138* 
-

.025 
-

.077 1           

Tedavi yararı 
.

069 
-

.330** 
-

.302** 
-

.015 
-

.341** 
.

465** 1          

Semptom şiddeti 
.

195** 
-

.003 
.

034 
.

488** 
.

212** 
.

049 
.

090 1         

Endişe 
.

191** 
-

.041 
-

.033 
.

472** 
.

194** 
.

157* 
.

148* 
.

563** 1        

Hastalığı anlama 
.

148* 
-

.271** 
-

.279** 
-

.020 
-

.464** 
.

376** 
.

525** 
-

.015 
.

043 1       

Emosyonel 
-

.023 
.

078 
.

081 
-

.109 
-

.039 
-

.022 
-

.062 
-

.076 
-

.109 
-

.058 1      
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Hastalık algısı 
.

249** 
-

.111 
-

.068 
.

569** 
.

185** 
.

472** 
.

471** 
.

629** 
.

677** 
.

358** 
.

152* 1     

Anksiyete 
-

.240** 
.

037 
.

035 
-

.344** 
-

.232** 
-

.144* 
-

,094 
-

.495** 
-

.401** 
-

.086 
.

032 
-

.478** 1    

Depresyon 
-

.148* 
,

.84** 
.

101 
-

.229** 
.

021 
-

.189** 
-

.217** 
-

.346** 
-

.314** 
-

.220** 
-

.073 
-

.432** 
.

552** 1   

Hastalık süresi 
.

048 
-

.010 
.

043 
.

014 
-

.045 
.

121 
-

.054 
.

077 
-

.007 
.

065 
.

011 
.

048 
.

004 
-

.068 1  

Yaş 
.

078 
.

078 
.

008 
-

.130* 
-

.046 
-

.098 
.

022 
-

.157* 
-

.160* 
-

.117 
.

013 
-

.164* 
.

109 
.

133* 
-

.144*  1 

        * P ≤ 0,05, ** P ≤ 0,01 
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104-) TOPRAKSIZ RULO ÇİM 
 

Muhammet KARAŞAHİN 
 
Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Çumra, Konya.  
E-mail: mkarasahin@selcuk.edu.tr 
 
Özet 
 
Topraksız rulo çim üretim teknikleri, avantaj ve dezavantajları ile ilgili detaylı literatür taraması yapmak 

amaçlanmıştır. 
Topraksız rulo çim üretiminde geleneksel rulo çime göre daha hızlı üretim yapılabilmektedir. Aynı zamanda tarla 

şartlarında üretilen rulo çimde kökler kesilerek hasat yapıldığı için bitkiler şoka girerken topraksız rulo çimde bu 

olumsuzluk yaşanmamakta böylece kalite yönünden önemli artışlar sağlanmaktadır. Toprakta üretilen rulo çim ile 

topraksız rulo çim ağırlıkları arasında 24 kat fark bulunmaktadır. Bütün bunlarla tarla şartlarında üretilen rulo çim 

üretimine göre topraksız rulo çim üretiminde ciddi üretim avantajı sağlanabilmektedir. 
Topraksız rulo çim üretimi ile ilgili ülkemizde yeterli bilimsel çalışmanın olmaması araştırmanın özgün yönünü 

oluşturmaktadır. Ayrıca çalışma ile elde edilecek bilimsel veriler bu alanda çalışanlar için önemli katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hidroponik, kalite, rulo çim 

 
Soilless Roll Sod 

 
Abstract 

 
Aim of the research is make a detail compilation about the roll sod production thechniques, advantage and 
disadvantages.  
Production in soilless sod can be faster than traditional sod production. At the same time, significant quality 
increases provided in soilless sod production because of the roots are not to been cut while in traditional sod 
production harvest is made by cutting sod roots this cause a shock for plants. Soilless roll sod weights 24-fold less 
than produced field sod. With all that soilless roll sod can be provide significant production advantages according 
to field roll sod. 
In our country, the lack of a sufficient scientific study on this subject adds a unique value to the project. In addition 
to scientific data obtained by the research will make an important contribution for employees in this area. 

Keywords: Hydroponic, quality, roll sod 
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105-) ORGANİK VE İNORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ 

HİDROPONİKARPA (HORDEUM VULGARE L. CONV. DİSTİCHON) ÇİMİ 

MİNERAL MADDE İÇERİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ* 

 

Muhammet KARAŞAHİN 

Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Çumra, Konya.  

E-mail: mkarasahin@selcuk.edu.tr 

1.  
ÖZET 

Araştırma, hidroponik arpa (Hordeum vulgare L. conv. distichon) çimi üretiminde organik ve inorganik gübre 

uygulamalarının mineral madde içerikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 30.02.2015 ile 30.08.2015 

tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 

iklimlendirme odasında yürütülmüştür. Çalışmada sulama suyuna farklı gübreleme (K; Kontrol, O;Organik, İ; 

İnorganik ve O+İ; ½ Organik + ½ İnorganik) uygulamaları yapılarak mineral madde (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, 
Mn, Zn ve Na) içerikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre gübre uygulamaları K içerikleri 

dışında tüm mineral madde (N, P,Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn ve Na) içerikleri üzerine istatistiki olarak etkili olmuş 

ve en yüksek değerler her üç (O, İ ve O+İ) uygulamalardan elde edilmiştir. Hidroponik arpa çimi yem rasyonunda 

Ca:P ve K:(Ca+Mg) oranları dengelenerek yer almalıdır. İnorganik gübrelerin insan ve çevre sağlığı üzerine 

olumsuz etkileri dikkate alındığında organik gübre uygulaması tavsiye edilebilir niteliktedir. 

2. Anahtar Kelimeler: Arpa çimi, gübreleme, hidroponik, mineral madde 
 

TheEffects of Organic and Inorganic Fertilizer Treatments on Mineral Contents of Hydroponic Barley 
(Hordeum vulgare L. conv. distichon) Grass 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine the effects of different seaweed doses on micro element contents of 
hydroponic barley (Hordeum vulgare L. conv. distichon) grass in the climatization chamber of Karabuk University 
Eskipazar Vocational School Department of Crop and Animal Production between the dates of 30.02.2015 
and30.08.2015. In the research, different fertilizer (K; control, O; organic, İ; inorganic, O+İ; ½ organic + ½ 

inorganic) treatments were applied to irrigation water and their effects on the content of microelements (N, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn and Na) were investigated. According to the research results, fertilizer treatments were 
statistically significant on the all mineral (N, P, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn and Na) contents except K, and the highest 
values were obtained from each of the three (O, İ and O+İ) treatments. Hydroponic barley grass that balanced Ca: 

P and K (Ca + Mg) ratios should be take place in  the feed ration. Considering the negative effects of inorganic 
fertilizers on human and environmental health,organic fertilizer treatments can be recommended. 

Keywords: Barley grass, fertilizer, hydroponic, minerals 

 

3. *Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen114O702 No’lu projenin bir bölümünden oluşmaktadır. 
 

GİRİŞ 

Toprakta yetiştirilen bitkilerde verim; iklim, kullanılabilir suyun varlığı, zararlı ve hastalık yapıcı organizmalar, 

yabancı otlar, toprak yapısı ve kimyası gibi unsurlara bağımlıdır. Bu sebeple topraksız ortamda bitkisel üretim gün 

mailto:mkarasahin@selcuk.edu.tr
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geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte hidroponik sistemde gübre olarak bitki besin elementi solüsyonları 

kullanılmaktadır. Bu sistemde kullanılan besin elementi çözeltileri kapalı sistemde geri besleme ile yeniden 

kullanılmaz veya açık sistemle deşarj edilenler geri dönüşüme tabi tutulmazsa ciddi çevre kirliliği ve ekosistem 

tahribatı söz konusudur. Günümüzde insanlar sağlıklarına ve çevreye karşı daha duyarlı davranmaktadırlar. Bunun 

sonucu herhangi bir kimyasalın üretimde kullanılmadığı sağlık ve çevre dostu organik üretim popüler hale 

gelmiştir (Charoenpakdee, 2014). Hayvan gübreleri ve deniz yosunu özleri organik üretimde gübre olarak 

kullanılmaktadır. Artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacı artışına paralel olarak hayvansal üretim miktarı da 

artmaktadır. Bunun sonucu hayvansal gübrelerinin toprak, su ve hava kirliliği üzerine olumsuz etkileri 

çoğalmaktadır. Bu problem hayvansal gübrelerin organik gübre kaynağı olarak kullanımı ile çözülebilir. Tavuk 

dışkısı, içerdiği yüksek azot, fosfor ve potasyum miktarı nedeniyle diğer hayvansal gübrelere göre daha çok tercih 

edilmektedir (Aboutalebi et al., 2013; Eleroğlu ve Yıldırım, 2014). Diğer hayvansal gübrelere göre tavuk 

gübresinin makro ve mikro elementlerce daha zengin oluşu besin kaynağı olarak kullandıkları zengin içerikli 
yemden ve dışkılarında idrar ve gübrenin birlikte bulunmasından kaynaklanmaktadır (Ahmad Yunus et al., 2014). 

Deniz yosunları gübre, insan ve hayvanlar için besin kaynağı ayrıca agar, alginik asit, karragen gibi polisakkarit 

kaynağı olarak tüketilmektedir. Bünyelerinde indol asetik asit, indolbutirik asit, sitokinin,oksin ve absisik asit gibi 

büyümeyi teşvik edici hormonları, iz elementleri  (Fe, Cu, Zn, Co, Mo, Mn, Ni), vitamin ve aminoasitleri 

bulundurmaları sebebiyle değerli bir organik gübre kaynağıdır (Arıkan et al., 2011; Latiqueet al., 2013; Shahbazi 

et al., 2015). Hidroponik yeşil arpa çimi üretimi; topraksız yetişme ortamında arpa tanelerinin çimlenme ve 

gelişimi için gerekli ışık, sıcaklık, su, nem ve besin elementlerinin tedarikinden ibarettir. Bu ortamda 5-8 günde 

20-25 cm boya ulaşan yeşil filiz ve keçe gibi birbirine geçmiş kökler hasat edilerek hayvan yemi olarak 

kullanılmaktadır. Hidroponik yeşil yem üretimi sürecinde tahıl tanesinde bir dizi kimyasal ve fiziksel değişimler 

meydana gelmektedir. Tanelerde bulunan enzimlerin hidroliz sonucu aktivasyonu ile protein, karbonhidrat ve 
yağlar basit bileşiklere ayrılmakta tane ve filizlerde aminoasit, çözünebilen şeker ve yağ asidi miktarlarında artış 

olmaktadır. Geleneksel yeşil yem üretimi ile hidroponik yeşil yem üretimi kıyaslandığında çok daha küçük 

alanlarda tüm yıl kesintisiz yeşil yem üretimi, daha zengin lif, protein, vitamin ve mineral içeriği, suyun daha etkin 

ve verimli kullanımı, içerisindeki çim suyunun hayvanların performanslarında iyileşme sağlaması, tanelerin 

sindirilebilirliğini artırması gibi özellikleri hidroponik yeşil yem üretiminin dünya genelinde yaygınlaşmasını 

sağlamaktadır (Dung et al., 2010; Al-Karaki and Al-Hashimi, 2012; Karaşahin, 2014).Hayvanların verimliliği ve 

etkinliği yedikleri yemin besin değerlerine bağlıdır. Bu sebeple dengeli besleme hayvanlardan azami faydalanma 

açısından anahtar faktördür. Yem kalitesini belirlemede mineral madde miktarları ve oranları önemli bir unsurdur 

(Jasiewicz and Baran, 2006). Hayvanların büyüme, gelişim, üreme, sağlıklı ve ideal vücut fonksiyonları için 

mineral maddeler hayati önem taşırlar. Mineral madde miktarlarındaki aşırılık ya da eksiklik yem kalitesini 

olumsuz etkilemekteve raşitizm, süt humması, yavru atma, halsizlik, iştahsızlık, tetani gibi hastalıklara sebep 

olmaktadır (Kumar and Soni, 2014). Bu çalışma organik ve inorganik gübre uygulamalarının hidroponik arpa 

(Hordeum vulgare L. conv. distichon) çimi mineral madde içerikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. 

 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma, Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünün 

3x3x2.1 m boyutlarındaki hidroponik yeşil yem üretim odasında yürütülmüştür. Çimlendirme kabı olarak 100x10 

cm plastik küvetler kullanılmıştır. Araştırmada bitki materyali olarak % 90 kuru madde ve % 12.2 ham protein 

oranına sahip iki sıralı arpa (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Tarm-92 çeşidi kullanılmıştır. Tüm 

uygulamalarda ön ıslatma süresi olarak 24 h, tohum yoğunluğu olarak 2.2 kg m-2, ortam sıcaklığı olarak 20 °C, 
ortam nemi olarak % 60, dezenfeksiyon yöntemi olarak ozon, yetiştirme süresi olarak 10 gün, ışıklanma süresi ve 

rengi olarak 24 h - sarı ışık, sulama yöntemi, süresi ve sıklığı olarak gelgit, 60 sn 120 dk-1, gübre kaynağı olarak 

375 ppm deniz yosunu, CO2 dozu olarak 1000 ppm uygulanmıştır. Her uygulamada yalnızca araştırılan 

parametreler değiştirilmiştir. Sulama sisteminde su kaynağı olarak şehir şebekesinden yararlanılmıştır. Çalışmada; 

gübreleme (K; Kontrol, O; Organik, İ; İnorganik ve O+İ; ½ organik + ½ inorganik), uygulamalarının arpa çimi 

mineral madde içerikleriüzerine etkileri incelenmiştir. Farklı gübreleme (K, O, İ ve O+İ) uygulamalarında organik 

gübre kaynağı olarak tavuk gübresi ve deniz yosunu karışımı kullanılmıştır. Organik gübre uygulamasında 27g 
Organica markalı pelet formunda tavuk gübresi (%2.3 N, %5.86 P2O5, %3.31 K2O ve %61.4 organik madde) ile 
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27g Seamax markalı deniz yosunu (Ascophyllum nodosum) gübresi (%47.5 organik madde, %0.75 N, %0.02 P, 

%14.9 K, %0.3 Ca, %0.2 Mg, %2.5 S, %5.5 alginik asit, 40 ppm Fe, 60 ppm B, 60 ppm Zn ve 2 ppm Cu) ile 72 
lt’lik besin çözeltisi hazırlanarak her sulama ile birlikte uygulanmıştır.İnorganik gübre uygulamalarında Hoagland 

ve Arnon (1950)’ye göre (210 ppm N, 31 ppm P, 234 ppm K, 200 ppm Ca, 48 ppm Mg, 64 ppm S, 0.05 ppm Zn, 
0.02 ppm Cu, 1.4 ppm Fe, 0.5 ppm Mn, 0.5 ppm B, 0.001 ppm Mo) 72 lt’lik besin çözeltisi hazırlanarak her sulama 

ile birlikte uygulanmıştır (Tablo 3). ½ Organik + ½ İnorganik gübre uygulamasında ise organik ve inorganik gübre 

uygulamalarında kullanılan gübrelerin ½’ si ile 72 lt’lik besin çözeltisi hazırlanarak her sulama ile birlikte 

uygulanmıştır. İnorganik çözelti litresinde 0.45 g CaNO3,  0.12 g MAP (NH4H2PO4), 0.13 g KSO4, 0.51 g KNO3, 
0.4 g MgSO4, 0.2 g Agromix (mikro element karışımı) kullanılmıştır. 

Çim suyu mineral madde içerikleri;Azot, AOAC (1990)’a göre, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn ve Na (NMKL-
161)’e göre dış laboratuvarda belirlenmiştir. Denemeler tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Elde edilen bulgular varyans analizine tabi tutularak F testi yapılmak suretiyle farklılıkları 

tespit edilen işlemlerin ortalama değerleri “Tukey-Kramer HSD” önem testine göre gruplandırılmıştır (JMP, 

2007). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Farklı gübreleme uygulamalarında en yüksek N, Ca, Mg ve Fe değerleri O, İ ve O+İ uygulamalarından  (sırasıyla 

2.78, 2.80, 2.79, 5.97, 6.15, 6.01, 6.34, 6.42, 6.37, 0.56, 0.59 ve 0.57) elde edilerek aynı istatistiki grupta (a) yer 

almışlardır (sırasıyla P<0.01, P<0.01, P<0.05 ve P<0.05). En yüksek P (0.84) ve Mn (0.21) değerleri İ 

uygulamasından elde edilerek farklı istatistiki grupta (a) yer almıştır (P<0.05). En yüksek Cu, Zn ve Na değerleri 

İ ve O+İ uygulamalarından (sırasıyla 0.29, 0.28, 0.28, 0.27, 4.98 ve 4.90) elde edilerek aynı istatistiki grupta (a) 

yer almışlardır (sırasıyla P<0.05, P<0.01 ve P<0.05). Farklı gübreleme uygulamaları K değerleri üzerine istatistiki 

olarak etkili olmamıştır (Çizelge 1). Ca:P oranları K uygulamasında 6.64 olurken, O, İ ve O+İ uygulamalarında 

sırasıyla 7.46, 7.32 ve 7.32 olmuştur. Gutierrez et al. (2008) ruminant beslenmesinde ideal büyüme ve kemik 

gelişimi için Ca:P oranının 1:1 ile 7:1 arasında olması tavsiye edilmektedir (NRC, 1996).K : (Ca+Mg) oranları K 

uygulamasında 3.32 olurken O, İ ve O+İ uygulamalarında sırasıyla 3.02, 3.00 ve 3.02 olmuştur. Potasyum 

hayvanların vücudunda çoğunlukla hücre içi kısımlarda yer almakta ve hücre aktivasyonunda sinerjik etkide 

bulunmaktadır. Kaba yemlerde K : (Ca+Mg) oranının ≤2.2 olması tavsiye edilmekte bu oran aşılırsa özellikle 

soğuk iklimlerde tetani hastalığı görülmektedir (Jasiewiczand Baran, 2006;Kumar andSoni, 2014).  

 

Çizelge1. Farklı gübreleme uygulamalarının mineral madde içerikleri üzerine etkileri 

Uygulamalar 
N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn Na 

% mg kg-1 

Gübrelem

e 

K 2.70 b 0.76 b 36.20 5.05 b 5.85 b 0.48 b 0.23 b 0.17 b 0.21 b 4.25 b 

O 2.78 a 0.80 ab 37.26 5.97 a 6.34 a 0.56 a 0.27 ab 0.19 ab 0.26 ab 4.84 ab 

İ 2.80 a 0.84 a 37.75 6.15 a 6.42 a 0.59 a 0.29 a 0.21 a 0.28 a 4.98 a 

O+İ 2.79 a 0.82 ab 37.50 6.01 a 6.37 a 0.57 a 0.28 a 0.20 ab 0.27 a 4.90 a 

HSD 
 0.05*

* 
0.05* Ns 0.37*

* 
0.32* 0.03* 0.03* 0.03* 0.03** 0.46* 

* ; P < 0.05,  ** ; P < 0.01, HSD; Güvenilir önemli fark, Ns; Önemli değil 

 

Sabır et al. (2014) deniz yosunu özü ile inorganik gübre karışımı uygulamalarının asma yaprağı mineral madde 

içeriği üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada en yüksek Ca ve Mg değerlerini inorganik gübre+ deniz yosunu 

özü uygulamasından elde ederlerken en yüksek Mn ve Fe değerleri inorganik gübre uygulamasından elde 
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etmişlerdir. En yüksek Cu içeriklerini deniz yosunu özü uygulamasından elde ederlerken en yüksek Zn değerlerini 

deniz yosunu ve inorganik gübre uygulamalarından elde etmişlerdir. Karaşahin (2016) hidroponik buğday çim 

suyu üretiminde farklı dozda (Kontrol; 0, D1; 150, D2; 300, D3; 450 ve D4; 600 ppm) deniz yosunu 
uygulamalarının çim suyu mikro element içerikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürüttüğüçalışma 

sonuçlarına göre deniz yosunu özü uygulamalarının çoğu çim suyu mineral madde içerikleri (N, P, K, Ca, Mg, Cu, 
Mn ve Zn) üzerine etkileri istatistiki olarak önemli olmazken Fe ve Na içerikleri üzerine etkileri istatistiki olarak 

önemli olmuş en yüksek Fe içeriği her üç (D1, D2 ve D3) doz uygulamalarından elde edilmiştir. En düşük Fe 

içeriği ise kontrol uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek Na değeri kontrol uygulamasından elde edilirken en 

düşük Na içerikleri ise D1, D2 ve D3 uygulamalarından elde edilmiştir.Benzer konuda daha önce yapılmış olan 

araştırmalardan elde edilen sonuçlar ile bu çalışmada elde edilen bulgular arasındaki benzerlik ve farklılıkların; 

çeşit, yetiştirme süresi, ışıklanma süresi, rengi ve şiddeti, ön ıslatma varlığı ve süresi, sulama süresi ve metodu, 

bitki besin elementi varlığı ve dozları, karbondioksit ve nem oranı ile tohum yoğunluğu gibi unsurlardan 

kaynaklandığı varsayılmaktadır (Dung et al., 2010; Fazaeli et al., 2012; Karaşahin, 2014). 

SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre gübre uygulamaları K içerikleri dışında tüm mineral madde (N, P,Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, 

Zn ve Na) içerikleri üzerine istatistiki olarak etkili olmuş en yüksek değerler her üç (O, İ ve O+İ) uygulamalardan 

elde edilmiştir. Hidroponik arpa çimi, yem rasyonunda Ca:P ve K:(Ca+Mg) oranları dengelenerek yer almalıdır. 

İnorganik gübrelerin insan ve çevre sağlığı üzerine olumsuz etkileri dikkate alındığında organik gübre uygulaması 

tavsiye edilebilir niteliktedir. 
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107-)  KIRSAL KALKINMADA GELİRİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ AÇISINDAN 

KIRSAL TURİZMİN ÖNEMİ 

 

Meltem Merkez1, Hasan Yılmaz1 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,  32260, Isparta 

 

Turizm sektörü, küresel ekonominin büyüyen sektörlerinden biridir. Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ülkeler büyüyen bu sektörden kar sağlama gayreti içerisindedirler. Turizm özellikle döviz sağlaması, ülkede 

üretimin genel düzeyinin arttırılması ve istihdam yaratması açısından önemli bir sektördür. 1990’lı yıllardan 

günümüze kadar büyük bir ivme kazanan turizm sektörü, diğer sektörlere nazaran değişim ve gelişim içerisindedir. 

Günümüz tüketicilerinin daha farklı ürünler ve hizmetler talep etmesi, eğitim düzeylerinin yükselmesi, daha 

bilinçli ve çevre konusunda daha duyarlı hale gelmeleriyle birlikte el değmemiş bir doğada, bozulmamış bir 

çevrede vakit geçirmek istemeleri ve ülkelerinde kar sağlama çabaları doğrultusunda kırsal turizme önem 

verilmektedir. Kırsal turizm kavramı Avrupa Birliği tarafından yapılan çalışmalarda tarımsal ya da yerel değerlerle 

iç içe bulunarak hoşça zaman geçirmeyi amaçlayan turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek 

içecek ve diğer hizmetleri veren, küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen 

etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Kırsal turizm, kırsal kalkınma araçlarının en önemlilerinden biridir. Kırsal turizmin, tarım dışı istihdam 

olanaklarını oluşturması ve tarım kesimine ek kazanç kaynağı olmasıyla birlikte kent ve köyde yaşayan halkın 

hayat koşullarını iyileştirmede ve sürdürülebilirlik çerçevesinde kırsal alanların kalkınabilmesi açısından önemli 

bir araçtır. Yapılan çalışmalarda, kırsal ekonominin kırsal alandaki canlılığını ve gelişimini devam ettirebilmesi, 

kırsal alanlarda iş ve istihdam fırsatlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi; dezavantajlı gruplar ve küçük aile 

çiftlikleri için gelir olanakları sağlaması için kırsal turizm sektörünün güçlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. 

Bu çalışmada, ikincil veriler kullanılarak, literatürde bulunan kırsal turizm hakkındaki bilgilerin derlenmesi ve 

kırsal turizmin kırsal kalkınma üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Gelir çeşitlendirmesi, Kırsal Kalkınma, Turizm 
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The tourism sector is one of the growing sectors of the global economy. Today, both developed and developing 

countries are making an effort to profit from this growing sector. Tourism is an important sector especially in terms 

of foreign exchange, increasing the general level of production in the country, and creating employment. The 

tourism sector, which has gained a great momentum from the 1990s until today, is in change and development 

compared to other sectors. Nowadays, the rural tourism draw considerable interest because of the demands of the 

consumers on the different products and services, higher education levels, being conscious and environmentally 

sensitive, the demand on the spending their time in an unspoiled environment, making profit in their countries. 

The concept of rural tourism is defined as a collection of activities carried out in small settlements where small 

scale enterprises, which provide accommodation, food, beverage, and other services in the direction of their 

expectations, are aimed at having good time by being found together with agricultural or local values in studies 

conducted by the European Union. 

Rural tourism is one of the most important means of rural development. Rural tourism is an important means of 

improving the living conditions of the people living in urban and rural areas and the development of rural areas in 

the framework of sustainability by forming non-agricultural employment opportunities and being an additional 

source of income for the agricultural sector. Strengthening rural tourism sector emphasized in studies done in order 

to enable the rural economy to keep its vibrancy and development, increasing and diversifying business and 

employment opportunities in the rural areas, and providing income opportunities for disadvantageous groups, 

small family farms. In this study, it was aimed to investigate the literature related to the rural tourism and the effect 

of rural tourism in rural development by using secondary sources. 

Keywords; Rural Tourism, income diversification, Rural Development, Tourism 

Giriş 

Dünya’da meydana gelen teknolojik ilerlemeler ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yükselmesi ile 

turizm gelişmekte, insanların turizmden beklentileri de her geçen gün değişmektedir. Bu değişim ve gelişimle 

birlikte özellikle son yıllarda turistlerin eğilimleri, ‘deniz, kum, güneş’ olarak bilinen turizmden ziyade 

bozulmamış doğal ortamlar, geleneksel yaşam biçimleri, kültürel değerler, tarihsel varlıklar ve bunların tümünün 

kaynaşmasından ortaya çıkan alternatif turizm türlerine doğru bir yönelim içerisindedir. Turistlerin özel ilgileri 

doğrultusunda şekillenen bu alternatif turizm türlerinden bir tanesi de kırsal turizmdir (Çeken vd., 2007).  

 

Son yıllarda, geleneksel tarımın ekonomik getiri açısından önemini yitirmeye başladığı birçok gelişmiş 

ülkede (Almanya, İngiltere, Avusturya, İtalya, İspanya, Norveç, Yeni Zelanda, Japonya, İsrail vb.) kırsal turizm,  

kırsal toplumlara yeniden hayat veren önemli bir turizm türü olmuştur. Kırsal turizm, ülkeler için keşfedilmemiş 

doğal ve kültürel zenginlik alanlarına turist çekmek konusunda önemli bir potansiyel oluşturmaktadır (Akça,2005).  

 

Literatür taraması yapıldığında kırsal turizm kavramının yerine farklı kavramların da kullanıldığı 

görülmektedir. Kırsal turizm yerine; Agriturizm / agroturizm (tarım turizmi), çiftlik turizmi (farm tourism), 

alternatif turizm, eko turizm, köy turizmi (farm tourism), yayla turizmi (highland tourism), dağ turizmi (mountain 

tourism) gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bunun nedenleri olarak uzmanlar arasında kırsal turizmin kavramsal 
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çerçevesi konusunda ortak bir görüşe sahip olunmaması ve kırsal turizmin kırsal alanlarda gerçekleşmesi 

gösterilmektedir. Kırsal turizm yerine kullanılan kavramların her biri kırsal alanda uygulanan, uygulanabilecek 

turizm çeşitleridir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006). Literatür taramasında kırsal turizm kavramının birden fazla 

tanımıyla karşılaşılmaktadır.  

Kırsal turizm yerli ve yabancı turistler tarafından kırsal alanlarda yer alan doğal varlıkların, kültürel özelliklerin 

farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar tarafından tanınması, deneyimlenmesi, kırsal alanlarda yaşayanlarla birlikte 

zaman geçirilmesi ve yerel kalkınmaya katkı sağlanmasını amaçlayan turizm çeşididir. Kırsal turizm Avrupa 

Birliği tarafından yapılan çalışmalarda tarımsal ya da yerel değerlerle iç içe bulunarak hoşça zaman geçirmeyi 

amaçlayan turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek içecek ve diğer hizmetleri veren, küçük 

ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır 

(Özkan, 2007). Kırsal turizm başka bir deyişle turizm faaliyetinin sadece yaz aylarında deniz, kum, güneş olarak 

bilinen turizmden farklı olarak farklı mevsimlere ve coğrafi bölgelere yayılması kırsal kesimin kalkınması ve 

sektörün sosyo-ekonomik katkısının yılın 12 ayında da sürmesine yardımcı olabilecek bir turizm çeşidi olarak 

ifade edilmektedir (Bayezit, 2003).  

 

 Çalışmada, ikincil veriler kullanılarak, literatürde bulunan kırsal turizm hakkındaki bilgilerin derlenmesi 

ve kırsal kalkınmada gelir çeşitlendirilmesinde kırsal turizmin önemi ve etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Dünya’da Kırsal Turizm 

Günümüzde tarım sektörünün ekonomiye olan direk etkisinin azalmasıyla birlikte, diğer sektörler 

içinde kaynaklık etme işleviyle ekonomiler için etkili ve rekabetçi bir ölçüt olmaya devam etmiştir. Kırsal 

turizmde tarımsal alanda yapılan birçok faaliyet ile kültürel, doğal ve diğer bazı çekiciliklerin kırsal 

alanlara para getirisi sağlama olanağı yaratmasıyla büyük önem kazanmış ve Avrupa’da kentlere yoğun 

göçlerin yaşandığı 19.yüzyılda Endüstri Devriminin gerçekleşmesi ile kırsal turizmin örnekleri görülmeye 

başlanmıştır (Özdemir, 2014). Günümüz insanların kent yaşamlarındaki yoğunluk ve stresten kaçış olarak 

gördükleri kırsal alanlarda yapılan çeşitli etkinliklere katılma( avlanma, ata binme, doğa ile içe içe vakit 

geçirme, doğa yürüyüşleri vb.) istekleri ve teknolojik gelişmeler, gelir seviyelerinin yükselmeleri ve boş 

zamanlarının artması gibi olumlu gelişmeler sayesinde kırsal turizme olan talep artış göstermiştir. 

Avrupa’da kırsal turizm ülkeleri olarak ilk akla gelen klasikleşmiş ülkeler Fransa, Avusturya, İtalya, 

Almanya, İsviçre, İngiltere’dir. AB’nin program ve projelerinden yararlanarak ya da güçlü ülkesel birlikler 

kurarak kendini kırsal turizmde geliştiren ülkeler Hollanda, Belçika, İrlanda, İspanya, Portekiz, 

Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan, Slovenya ve 

Sırbistan olarak sıralanmaktadır (Aydın,2012). 
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Dünya’daki bazı ülkelerde kırsal turizm faaliyetleri şu şekildedir; 

Kırsal Turizm Uygulama 

Yeri 

Kırsal Turizm Faaliyeti 

İtalya’da Ziyaretçilere çiftlik kampinginde konaklama, atla gezinti, gölde balık 

avlama olanakları, dinsel törenlerin yapıldığı eski bir kilise, çiftlik 

hayvanlarının etlerinin satıldığı bir kasap dükkanı ve geleneksel yemekler 

sunan restoranlar 

İngiltere’de Çok sayıda ulusal ve bölgesel doğa parkını yeşil turizme açarak, hafta sonu 

yürüyüşçüleri ya da kısa süreli konaklamaya gelenler için sınırsız olanaklar 

sunulması ve İngiliz bahçeleri, tarihi yürüyüş rotaları ve her yıl düzenlenen 

yürüyüş festivallerinin düzenlenmesi 

Fransa’da Kırsal turizmin gelişmesi için kırsal evler ve çiftlikler konaklanabilecek hale 

getirilme restore edilme çalışmalarının yapılması,  çiftlik ürünlerin yerinde 

satışlarının yapılması ve çiftçilere kırsal turizmin içinde tarıma ait 

aktivitelerin çeşitlendirilebilmesi için eğitimlerin verilmesi 

Bulgaristan’da Dağlarda, bisiklet, yürüyüş, tırmanma vb. etkinliklerin düzenlenmesi 

Portekiz’de Yaz mevsiminde balıkçı köylerine gelen turistlere evlerini pansiyon olarak 

kullanım imkanlarının sunulması 

Avusturya’da Dağ köylerinde yaşayan ailelerin kendi yaşadıkları evlerin bir bölümünü 

turistlere kiralama imkanı sunulması 

Yeni Zelanda’da Yaşayan ailelerin bölgeye gelen turistlere çiftliklerde konaklamalarına 

olanak sağlaması, çiftliklerde yaşayan aile fertleri tarafından üretilen 

geleneksel örgüler, bölgeye özgü giyim, hatıra, süs ve hediyelik eşyaların 

turistlere sunulması 

Kuzey Kıbrıs’ta Genellikle yöreye özgü yiyeceklerle yaygın üzüm bağlarının bulunduğu 

alanlarda turizm faaliyetlerinin kırsal turizm faaliyeti kapsamında 

sunulması, Ayrıca yöre halkının gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı ve 

safari turlarının düzenlendiği turistik geziler yapılması 

Macaristan’da Balaton Gölü civarında organize edilen kırsal turizm aktiviteleri çoğunlukla 

atlı gösteri ile folklor programları il küçük köylerdeki ilgi çekici kültürel 

yapı, kaplıcalar, içmeler, sıcak sular, ırmaklar ve göller etrafında yapılan 

turizm faaliyetlerinin sunulması 

Kaynak: Aydın, 2012; Soykan, 2000; Gündüz, 2004; Morgül, 2006 
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Türkiye’de Kırsal Turizm 

Türkiye’de 1980’li yıllarda kırsal turizmin ilk örnekleri görülmüştür. TURSEM Seyahat Acentesi 

Karadeniz Bölgesinde Ordu ilinin çeşitli köylerinde bulunan köylüler ile anlaşarak konukların bir haftadan üç 

haftaya kadar değişen süreler içerisinde köy evlerinde ailelerin birer bireyi olarak kalmalarını 

sağlanmıştır(Ahipaşaoğlu ve ark,2006). 

 

Türkiye’de 2007 yılında, ‘’Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’’ kurulmuştur. Bu kurum 

ile tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenmektedir. TKDK, Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulamaktadır. AB hibe fonları 

kırsal kesimde yaşayan halka, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara projeler 

karşılığında ve sözleşmelerine uygun olarak kullandırılacaktır. İçerisinde kırsal turizm başlığının da yer aldığı 

IPARD Programı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından diğer kamu kuruluşları ile yakın işbirliği 

halinde; yerel kuruluşlar, sosyal, ekonomik ve çevresel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, bilgi merkezleri ve 

üniversitelerin de görüşleri alınarak hazırlanmıştır. “Kırsal turizm” destekleri, IPARD Programı içerisinde “Kırsal 

Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” başlığı altında, 302 tedbir kodunun alt tedbiri olan 4 

numaradaki “Kırsal Turizm” konusu ile yer almıştır (Anonim, 2018a). 

 

Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin amaçlarına ve sektörün durumuna 

paralel olarak bu alt-tedbirin amaçları; “seçilen öncelikli illerde, mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından 

kurulacak pansiyon, konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişiminin desteklenmesi, çiftlik turizmi tesislerinin 

kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesi ve turistik rekreasyonel faaliyetler için kurulan tesislerin gelişiminin 

desteklenmesi’’ olarak belirtilmiştir (Anonim, 2018b). Bu amaçlar doğrultusunda Türkiye’de uygulanan kırsal 

turizm proje ve faaliyetlerinden bazıları Çizelge 1.’de görülmektedir. 

 

Çizelge 1. Türkiye’de uygulanan bazı kırsal turizm faaliyetleri 

Kırsal Turizm Uygulama Yeri Kırsal Turizm Faaliyeti 

Nevşehir İli Kapadokya - Ortahisar 

Belediyesi Kızılçukur Vadisi 

Vadide güneşin doğuşu ve batışının izlenmesi amacıyla turlar 

düzenlenmesi 

Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgeleri’ndeki 

köylerde  

Geleneksel deve güreşleri organize edilmesi 

Muğla İli Fethiye İlçesi Kayaköy 

Mahallesinde 

Organik ürün ve el sanatları ürünlerinin alışverişi ve eski köy 

kalıntılarının canlandırılması-restore edilmesi 

Artvin Çoruh Nehrinde  Rafting ve doğa yürüyüşleri organizasyonlarının yapılması 

Erzincan ve Muğla’nın kırsal alanlarında Profesyonel yamaç paraşütü yapılması 

Düzce İli Akçakoca ilçesine bağlı Dadalı 

Köyü’nde 

Köyde yaşayan kadınların köy bahçelerinde yetişen organik 

ürünlerden hazırladıkları yöresel yemekleri ve içecekleri köye 
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gelen ziyaretçilere köy adabı ve kültürel değerleri ile kına 

gecesi, çeyiz serme ve orta oyunları gibi çeşitli etkinliklerle 

birlikte tanıtması, 

Ayrıca gelen ziyaretçilere doğa yürüyüşü, ATV safari, meyve 

ve çiçek toplama, traktör kullanımı gibi etkinliklerle köy 

atmosferi yaşatılmakta, konaklamak isteyen ziyaretçiler köy 

evlerinde konaklama hizmetleri sunulmakta 

Muğla İli Bodrum İlçesi Mumcular 

Mahallesinde  

Zeytin festivali, bisiklet turları, kampçılık, deve güreşleri ve 

çiftçi pazarlarının düzenlenmesi 

Kastamonu İli Küre Dağları ve Zümrüt 

Köyünde 

Milli Park ile ilgili farkındalığının arttırılması amaçlanarak köy 

ürünlerinin Milli Park çevresinde satışlarının yapılması 

İzmir İli Şirince Köyünde Köydeki eski Rum evlerinin pansiyon olarak kullanılması ve 

Şirince’nin yerel şaraplarının tanıtılıp satışlarının yapılması 

Ankara İli Beypazarı İlçesinde Kaymakamlık ve belediyelerin ortak çalışması ile her yıl 

Beypazarı’nda festivaller düzenlenmesi ve yörede yaşayan halk 

tarafından yerel el sanatları, yemekleri ve ürünleri ziyaretçilere 

sunulması  

Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi, 

Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası (TaTuTa) 

Türkiye’nin farklı noktalarındaki 69 çiftliğin ayrıntılı 

bilgilerinin yer aldığı internet sitesinde, buralardaki yerel 

yaşamı ve değerleri ziyaretçilere aktarma ve rezervasyon 

işlemlerinin yapılması 

DOKAP kapsamında Kırsal Turizm 

Çalışması Örneği: Samsun-Ordu-Giresun-

Gümüşhane-Bayburt-Trabzon-Rize-Artvin 

Turizm Yolu 

Turistlerin konaklamaları ve hoş vakit geçirmeleri için 

güzergâhta belirlenecek noktalarda oteller, restoranlar ve kayak 

tesislerinden oluşan turizm merkezleri inşa edilmesi 

DAKAP (Doğu Anadolu kalkınma 

programında) kırsal turizm çalışması örneği 

Yürüyüş yolları geliştirme, rafting eğitimi, turizm İngilizcesi, 

Turizm ve Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması semineri, 

Katılımcılık ve Bölgesel bir Marka Yaratmak gibi faaliyetlerin 

yapılması 

Kaynak: Karaahmet vd. 2016; Anonim, 2018c; Şerefoğlu, 2009; Tarlak, 2007 

Kırsal Kalkınmada Gelirin Çeşitlendirilmesi Açısından Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri 

Kırsal kalkınma; kırsal alanlarda yaşayan insanların sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan yapısını 

değiştirecek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesi, dengesizliklerin giderilmesi, kentsel 

alanlarda mevcut fiziksel ve toplumsal alt yapının kırsal alanlarda da oluşturulması, tarımsal ürünlerin daha iyi 

değerlendirilmesi yönündeki süreçleri, etkinlik ve örgütlenmeleri ifade etmektedir (Geray, 1999). Kırsal turizm, 

kırsal kalkınmanın temel araçlarındandır. Kırsal turizm, yerel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve kırsal alanlar 

ile kentler arasında toplumsal dayanışma yaratmak amacıyla; doğal kaynakların, tarımsal alanların, kültürel 
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mirasın, kırsal konutların, geleneklerin ve bölgesel kimliği yansıtacak “marka” olmuş ürünlerin turistik açıdan 

değerlendirildiği bir turizm çeşididir.  

 

Kırsal ekonominin güçlenmesinde temel kaynak, kırsal alanın yerelde sahip olduğu varlıklardır. Kırsal 

turizm kırsal alanlardaki tarımsal ürün çeşitliliği, temiz çevre, tarihi, doğal ve kültürel varlıkların zenginliği ve 

çeşitliliği, deniz etkisi, kıyı yapısı, tarımsal kaynakların varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, turizm ve 

rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ile önemli bir potansiyel oluşturmakta ve kırsal alanların kalkınmasında 

doğrudan etkili olmaktadır (Çeken vd., 2007).  

 

Kırsal turizm kırsal alanlarda gerçekleşen ve içinde birçok turizm alternatifini barındıran zengin bir turizm 

çeşidi olmasıyla kırsal alandaki tüm turizm faaliyetlerini kapsamaktadır (Yazgan ve Kadanalı, 2012). Kırsal 

turizmde uygulanan başlıca etkinlikler şu şekilde sıralanabilir (Soykan, 1999). 

 Çiftlik veya köylerde, tarıma ve hayvancılığa dayalı etkinlikler (sebze, meyve, çiçek vb. ürünlerin 

toplaması, hayvan besleme,  hayvansal ürünleri elde etme ve değerlendirme (peynir-yoğurt, yumurta, yün 

gibi), kuş gözlemciliği, avcılık, vb.) ,  

 Yöresel el sanatlarıyla ilgili uygulamalar (dokumacılık, dikiş-nakış-örgü işleri, seramik, bakır, demir, 

ağaç, cam işleri, vb.),  

 Müze, ören yeri, doğal anıt, milli park, hayvanat bahçesi, vb. gibi yerleri ziyaret etme,  

 Sportif etkinlikler (binicilik, avcılık, balıkçılık, atıcılık, doğa yürüyüşü, bisiklet, kürek, kano-rafting, çim 

kayağı, kar yürüyüşü, vb.),  

 Hobi etkinlikleri (fotoğraf çekme, resim yapma, vb.),  

 Animasyon gösterileri (köy düğünü, halk dansları, vb.) ve fuar, şenlik, özel kutlama günleri, panayır, 

festival, eğlence, konser, vb. etkinlikler,  

 Çeşitli kurslar (yemek, spor, müzik, halk dansları, yerel üretim teknikleri, geleneksel el sanatları, vb.),  

 Bilimsel inceleme, gözlem ve araştırmalar,  

 Yarışmalar (sportif, kültürel).  

 

Bütün bu rekreasyonel etkinliklerin kırsal turizmde kusursuz olarak organize edilebilmesi için yerel 

örgütlenmenin olması ile mümkün olabilmektedir. Kırsal turizmin bir yörede geliştirilebilmesi için bölgesel, ulusal 

birlikler, dernekler kurulması gerekmektedir. Kırsal turizmde turistlere sunulan bu etkinliklerden başka eğitimsel 

hizmetler kapsamında kırsal halkı bilinçlendirmek, eğitmek üzere kurslar (yabancı dil kursları, üretimde kaliteyi 

geliştirme kursları, davranış iletişim kurma kursları gibi) açılmaktadır(Soykan,1999). 

 
Günümüz insanları kent yaşamlarındaki yoğunluk ve stresten kaçış olarak kırsal alanlara giderek günlük 

olarak yapılan faaliyetler ile hem kırsal kültürü öğrenmek hem de aktif tatil geçirmek için kırsal etkinliklerin içine 

girerek deneyim kazanmak istemektedirler (Çakır vd,  2012). Bunun içinde kırsal alanlarda turistlerin ilgilerini 

çekebilecek etkinlikler çeşitlendirilmelidir. Çeşitlendirilen bu etkinlikler ile yörenin kalkınması da olumlu 

etkilenecektir.  
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Kırsal turizm kırsal bölgelerde tarım dışı gelirlerin çeşitlendirmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir. 

Kırsal turizm kapsamında kırsal alanlarda doğal yapıların içinde bulunduğu (dağlar, nehirler, göller, ormanlar, 

doğa manzaraları) ortamlarda dinlenme tesisleri kurulmakta ya da bu alanlara yakın köylü veya çiftçinin bizzat 

kendi evinde, bungalov evlerde, kırsal pansiyon veya otellerde konaklama hizmetleri sunulmaktadır. 

Konaklayanlara ya da günübirlik gelen turistlere sunulan etkinlikler ve hizmetler, turistik çekiciliği 

artırmaktadır(Soykan, 2001). Kırsal alanlarda tarım üreticilerinin yetiştirdikleri ürünleri belirli programlar 

dahilinde ekimden hasadına, çiçeklenmesinden meyve verme zamanına kadar farklı aşamalarında, hayvan 

besleme, peynir veya yoğurt yapma, yün işleme, süt sağma, avlanma,  balık tutmak vb. etkinliklerde ziyaretçileri 

kabul etmesi, yöresel el sanatlarının yapım aşamaları (dokumacılık, dikiş-nakış-örgü işleri, seramik, bakır, demir, 

ağaç, cam işleri) ve yöresel müzikler ve danslarını öğrenebilecekleri etkinlikler (köy düğünleri, kurslar);  tarihsel 

kültürel yerleri, milli parkları ve doğal güzellikleri ziyaret etme; kırsal alanlarda yürüyerek, atlı, bisikletli çevre 

turlarına katılma ve yöresel ürünlerin satışlarının yapıldığı pazarlara alışverişe gitme; restoran, kafe, kahvaltı 

salonları gibi mekânlarda yöresel yemekleri tatma gibi kırsal turizm faaliyetleri yöreye gelen turistlerin ilgisini 

çekmekte ve yöreye gelir kazandırmaktadır. Ayrıca kırsal alanlarda yaşayan halk tarafından üretilen örgüler, 

giyim, hatıra, süs ve hediyelik eşyaların turistlere satılması yoluyla da tarım dışı gelirler elde edilmektedir  

(Turan,2016).  

 

Kırsal yörelerde kırsal turizmin gelişmesi sonucunda yöredeki kültürel değerler koruma altına alınmakta, yerel 

halk ve turistler yörenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmakta ve turizmden elde edilen gelirler kültürel 

anlamda çekiciliğe sahip yapıların uygun şekilde restore edilmesine katkı sağlamaktadır(Çeken vd., 2012). Kırsal 

alanlardaki atıl durumdaki tarihi binaların restore edilerek müze, restoran, kafe ve konaklama gibi amaçlarıyla 

işletilmesiyle de yörenin kalkınmasına katkı sağlanmaktadır. Konaklama, yeme-içme vb. ilgili tesislerin artması 

ile istihdam ve ücret gelirleri artmaktadır. Kırsal turizm aktivitesi içerisinde köy düğünleri, yöresel el sanatları, 

yemekler ve sporlar (deve, boğa güreşleri vb.) gibi faaliyetlerin yer alması kırsal ekonominin geliştirilmesinin yanı 

sıra bölgenin tanıtılması açısından da büyük önem taşımaktadır.   

 
Kırsal kalkınmada kırsal turizmin önemi ve kırsal alanlardaki olumlu katkıları aşağıdaki maddeler halinde 

açıklanabilir (Tesbi, 2000, Yazgan ve Kadanalı, 2012, Şerefoğlu, 2009):  

 

 Kırsal turizm kırsal alanlar için istihdam ve gelir fırsatı oluştururken kırsal alanlarda yaşayanların yaşama 

düzeylerini de olumlu etkilemektedir.  

 Kırsal alanlarda kırsal turizm gelişmesiyle aile pansiyonculuğu gelişmekte, yöre halkının ve turistlerin 

kültür yapısında ve yaşam tarzında çift yönlü bir etkileşim olmaktadır.    

 Kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal alanlardaki kadınların aile içi rollerinin değişmesi ve kadının çalışma 

yaşamına daha etkin olarak katılması kolaylaşmış ve kadının ailedeki ve toplumdaki statüsü güçlenmiş 

olacaktır. Ayrıca kırsal turizmin gelişmesinin etkisiyle yeni istihdam alanları açılacak ve kırdan kente 
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göçün önüne geçebilecek, bunun sonucunda dolaylı olarak kentte yaşanan gecekondulaşma, çarpık 

kentleşme sorunlarında iyileşmeler sağlanabilecektir.  

 Kırsal alanlarda yerel kaynakların turizmin temel hammaddesini oluşturması, ekonomik faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesinde, yerel işbirliği ve kalkınma taleplerinin güçlendirilmesine yol açmakta ve yerel 

girişimcilik ruhunun da gelişmesine ortam hazırlamaktadır.  

 Kırsal alandaki turizm yatırımlarına (otel, motel, pansiyon, restoran) bağlı olarak inşaat sektörünün iş 

hacmini artıracak ve bu gelişme yörede inşaat sektörüne bağlı yan sektörlerin gelirlerinin artmasına neden 

olmaktadır.  

 Kırsal altyapının (su, enerji, ulaşım olanakları, kanalizasyon sistemi, otoparklar ve haberleşme) 

iyileştirilmesine katkıda bulunur. Kırsal turizm, yörede hem kültürel mirasın, hem de geleneksel mimari 

yapının korunmasını olumlu yönde etkilemektedir. 

 Kırsal yöreye özgü geleneksel festival ve eğlencelere yönelik ilgi, yerel halkı bu etkinliklere devam etmek 

konusunda motive etmekte, bunun sonucunda yerel kimlik güçlenmekte ve sosyal ilişkilerin 

güçlenmesine yardım etmektedir. 

 Tarım ekonomisinin yaygın olduğu bölgelerde turizmin gelişmesi, tarımla geçinenlerin refah düzeyinin 

artmasını dolayısıyla, gelire bağlı olarak yoksulluğun azalmasını sağlar.  

 
Kırsal turizmin olumlu etkileri kırsal alanların kalkınmasına katkı sağlarken kırsal alanlarda gelir kaynaklarının 

çeşitlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Kırsal turizmin bu gibi olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri de 

bulunmaktadır. Kırsal Turizmin olumsuz etkileri aşağıda verilmiştir: 

 
 Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu turistik bölgelerde turizmin hızlı ilerlemesi ve düzensiz mekân 

kullanımı sonucunda tarıma ayrılan verimli alanlar daralmakta ve bu daralmalar aynı zamanda tarım 

sektöründeki üretim arzının da daralmasına neden olmaktadır.  

 Turistik bölgelerdeki turizm talebine bağlı olarak arazi fiyatlarındaki artış konut ve ev kiralarının da 

yükselmesine yol açmakta, bu da o bölgede veya yörede oturanların yaşam koşullarını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

 Kırsal alanların aşırı ve yoğun kullanımı, tarımsal alanları, doğal ve kültürel sit alanlarının tahribine yol 

açarak ekolojikdengeyi bozabilmektedir.  

 Kırsal turizm, değer sistemlerinde, kişisel davranışlarda, aile ilişkilerinde, ortak yaşam tarzlarında, 

güvenlik düzeyinde, ahlak kurallarında, geleneksel törenlerde ve toplum örgütlenmesinde değişimler 

meydana getirerek bireyler ve toplumlar üzerinde çeşitli sosyo-kültürel etkiler oluşturmaktadır 

(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006). Sosyal hayatı olumsuz olarak da etkileyebilmektedir. 

 Kırsal turizm, birçok katkı sağlamasına karşın, yerel halk arasında rekabet duygusu ortaya çıkartmakta 

ve bu durum da toplumu bir arada tutan manevi birliği zedeleyebilmektedir. 

  Kırsal turizm tarımdan gelir sağlayan halkın, tarım sektörü dışına kaymasına neden olmaktadır.  
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Sonuç Ve Öneriler 

 
Kırsal turizmin kırsal yörelere ekonomik açıdan yaptığı olumlu etkiler içerisinde en önemlisinin gelir 

yaratma etkisi olduğu görülmektedir. Turizmin bir tüketim olma özelliğinden dolayı yerli ve yabancı turistlerin 

seyahat amacıyla gittikleri kırsal alanlarda konaklama, yeme- içme, kırsal aktiviteler, ulaşım, alış-veriş, yöresel el 

sanatları ve otantik yiyecekler gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları harcamalar kırsal alanlarda yaşayanların 

gelirlerinin artmasına neden olmaktadır. Kırsal turizmin gelir artışına neden olmasıyla farklı iş sahaları ve istihdam 

olanakları artacak bu da yörede yaşayanların gelir ve refah seviyelerini yükseltirken turist kabul eden kırsal yörenin 

alım gücünü de yükselterek yeni turistik yatırımlar yapabilme potansiyelini artıracaktır (Uçar vd., 2010). 

 

Kırsal alanların kalkınmasını sağlayacak olan kırsal turizmin olumlu etkilerinin fazla olmasından dolayı 

ülkeler daha fazla kırsal turizme yönelmelidir. Yapılan araştırmada kırsal turizmin gelişimi ve kırsal kalkınmadaki 

önemi üzerinde durulmuş olup,  kırsal turizmin olumsuz etkilerinin de olacağı göz önünde bulundurularak bu 

etkilerin en aza çekilebilmesi için önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin başında kırsal turizm kavramsal olarak çok 

az sayıda kişi tarafından bilinmekte olup kırsal alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek bu konuda bilinçlendirme 

eğitimleri verilmelidir. Bu eğitimlerde Avrupa Birliği’nin kırsal turizm projelerine yönelik finansal destekleri 

konusunda bilgilendirilme yapılmalı ve kırsal turizm teşvik edilmelidir. Kırsal turizm sektörü kaynak, zaman, 

işgücü, finans ve bilgiye sahip olmayan çok küçük işletmelerden oluşmaktadır. Bu yüzden öncelikle kırsal 

alanlarda muhtarın, ilgili kamu kurumları çalışanlarının ve turizm sektöründe çalışan uzmanların da içinde olduğu 

gönüllü sivil toplum kuruluşu kurulmalıdır. 

 

 Kırsal alanlarda gelirin çeşitlendirilebilmesi için gerçekleştirilebilecek turizm faaliyetleri; yörenin 

kültürel yapısına ve değerlerine uygun ve var olan faaliyetlerinin geliştirilmesi için yörelerde araştırmalar 

yapılmalıdır.  Kırsal alanlarda belirlenen turizm aktivitelerine yönelik mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 

geliştirilmesi ve yöre halkına sahip olduğu değerlerin korunması konusunda eğitim verilerek kırsal turizmin 

gelişmesine ve girişimcilik ruhunun ortaya çıkması sağlanmalıdır.  Kırsal alanlarda ulusal ve uluslararası 

festivaller artırılmalı ve tarımsal faaliyetler ile turizmin entegrasyonunu sağlayıcı turistik amaçlı çiftlikler 

oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır.  
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108-)  TAM KAT ROTATOR CUF YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK CERRAHİ 

TEDAVİYE OSTEOPROZ VE YAPILAN ANESTEZİ ÇEŞİTİNİN ETKİSİ VAR 

MIDIR?  

Kenan ÖZLER1, 
 
1BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ , 
 Özet:  

Amaç: Rotator manşet hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavinin etkinliğinde osteoporozun ve uygulanan 
anestezi çeşidinin etkisi olup olmadığını belirlemek.  

Yöntem: 2016-2018 yılları arasında ortopedi polikliniğine başvuran Fizik muayene ve MR ile tespit edilmiş tam 

kat rotator cuf yırtığı olan hastaları dahil ettik. Hastalarımıza cerrahi tedavinin etkinliğini değerlendirmek amacı 

ile ameliyat öncesinde ve sonrasında 3-8 ay aralığında UCLA ve CONTAST skorlamalarını yaptık. Hastalarımıza 

ameliyattan 1 yıl önce ve ameliyattan 3 ay sonrasında KMD ölçümleri yapıldı. Ameliyat esnasında anestezinin 
önerisi doğrultusunda interskalen blok ve genel anestezi uygulandı. Tüm hastalara ameliyatta şezlong pozisyonu 

verildi. Ameliyat sırasında artroskopik olarak sütur ancor kullanıldı ve subakromiyal dekompresyon 

(akromiyoplasti) uygulandı. Ameliyat sonrası 3-6 ay aralığında rehabilitasyon uygulandı.  

Bulgular: Rotator cuff yırtığı olan 21 bayan ve 14 erkek hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaşları arasında 

herhangi bir fark yoktu (p=0.474). Bayan hastalarda sırası ile Preoperatif UCLA skoru 13,52 ± 3,57, postoperatif 

UCLA skoru 29,71 ± 2,45, preoperatif CONSTANT skoru 28,05 ± 5,98 ve postoperatif CONSTANT skoru 75,86 

± 6,59 ve erkek hastada Preoperatif UCLA skoru 17,00 ± 3,96, postoperatif UCLA skoru 33,71 ± 1,89, preoperatif 

CONSTANT skoru 32,86 ± 4,68 ve postoperatif CONSTANT skoru 87,93 ± 5,70 idi. Bayan hastalarda Preoperatif 

UCLA skoru, postoperatif UCLA skoru, preoperatif CONSTANT skoru ve postoperatif CONSTANT skoru erkek 
hastalara göre anlamlı olarak düşüktü (p=0,011, p=<0,001, p=0,016 ve p<0,001). Bayan ve erkek hastaların KMD 

de osteoporoz ve osteopeni oranları farklı değildi. Ayrıca gruplar arasında interscalen brakial plexusus blok 

anestezisi oranı aynı idi.  

Çıkarımlar: Tam yırtığı olan bayan osteporotik hastalarda preoperatif ve postoperatif omuz eklemindeki 
fonksiyonel değerlendirmenin erkek hastalara ve KMD skoru normal olan bayan hastalara göre anlamlı olarak 

sonuçlarının kötü olduğunu belirledik. İnterscalen brakial plexusus blok anestezisi ve genel anestezi ameliyat 

sonuçlarını değiştirmemektedir.  

Anahtar kelimeler: Rotator Cuf Yırtılması, UCLA skoru, CONTAST skoru, Kemik Mineral Dansitesi.  

 

Tablo 1- rotator kaf yırtığı olan bayan ve erkek hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri  

 Bayan n=21 Erkek n=14 p value  
Yaş  58,67 ± 8,61 60,93 ± 9,67 0,474 
Preoperatif UCLA skoru  13,52 ± 3,57 17,00 ± 3,96 0,011 
Postoperatif UCLA skoru  29,71 ± 2,45 33,71 ± 1,89 <0,001 
Preoperatif CONSTANT skoru 28,05 ± 5,98 32,86 ± 4,68 0,016 
Postoperatif CONSTAnt skoru 75,86 ± 6,59 87,93 ± 5,70 <0,001 
Osteoporoz (≥ - 2,5) 5 (%23,8) 3 (%21,4) 0,602 
Osteopeni (-1/-<2,5) 5 (%23,8) 5 (%35,7) 0,743 
İnterscalen brakial plexusus blok 

anestezisi 
5 (%23,8) 5 (%35,7) 0,348 

 

Şekil 1- Rotator cuff yırtıklarında erkek ve bayanlarda preoperatif ve postoperatif UCLA ve CONSTANT 

skorlarındaki değişiklikler  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

941 
 

 

Tablo 2- Bayan hastalarda tam kat rotator cuf yırtıklarında KMD sonuçlarına göre değerlendirme  

 Normal (a) 

(< -1,5 ) 

Osteopeni (b)  

(-1,5- 2,5) 

Osteoporoz (C)  

(> -2,5) 

P value* 
(with in 
groups) 

P value** 
(between 
groups) 

Yaş  56,00 ± 8,34 62,40 ± 10,45 60,80 ± 6,68 P(ab)=0,311 

P(ac)=0,182 

P(bc)=0,770 

0,408 

Preoperatif 
UCLA skoru  

15,18 ± 3,12 12,00 ± 2,44 11,40 ± 4,15 P(ab)=0,087 

P(ac)=0,045 

P(bc)=0,774 

0,134 

Postoperatif 
UCLA skoru  

30,82 ± 2,48 28,80 ± 2,38 28,20 ± 1,30 P(ab)=0,114 

P(ac)=0,045 

P(bc)=0,678 

0,133 

Preoperatif 
CONSTANT 
skoru 

31,09 ± 6,18 25,40 ± 4,39 24,00 ± 3,08 P(ab)=0,060 

P(ac)=0,022 

P(bc)=0,679 

0,073 

Postoperatif 
CONSTANT 
skoru 

79,64 ± 6,43 73,60 ± 3,64 69,80 ± 3,03 P(ab)=0,115 

P(ac)=0,008 

P(bc)=0,506 

0,143 
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Tablo 3- Erkek hastalarda tam kat rotator cuf yırtıklarında KMD sonuçlarına göre değerlendirme  

 Normal (a) Osteopeni (b)  Osteoporoz 
(c) 

P value* P value** 

Yaş  61,33 ± 10,67 56,60 ±9,50 67,33 ±5,85 P(ab)=0,392 

P(ac)=0,430 

P(bc)=0,151 

0,267 

Preoperatif 
UCLA skoru  

17,17 ± 4,75 17,40 ± 3,97 16,00 ± 3,46 P(ab)=0,706 

P(ac)=0,930 

P(bc)=0,662 

0,882 

Postoperatif 
UCLA skoru  

32,83 ± 2,40 34,20 ± 1,30 34,67 ± 1,15 P(ab)=0,192 

P(ac)=0,252 

P(bc)=0,738 

0,356 

Preoperatif 
CONSTANT 
skoru 

32,67 ± 5,42 34,00 ± 1,00 31,33 ± 7,76 P(ab)=0,712 

P(ac)=0,666 

P(bc)=0,478 

0,719 

Postoperatif 
CONSTANT 
skoru 

84,83 ± 7,30 88,80 ± 2,58 92,67 ± 0,577 P(ab)=0,055 

P(ac)=0,232 

P(bc)=0,328 

0,112 

 

Tablo 4- Rotator cuff yırtıklarında interscalen brakial plexusus blok anestezisi ve genel anestezi 

postoperatif sonuçlarının karşılaştırılması 

 
 Bayan  Erkek  

interscalen 
brakial plexusus 
blok anestezisi 

 n=16 

genel 
anestezi 

 

 

n=5 

p value* interscalen 
brakial 
plexusus blok 
anestezisi 

 n=9 

genel 
anestezi 

 

 

n=5 

p 
value* 

Postoperatif 
UCLA skoru 

30,19 ± 2,40 28,20 ± 2,16 0,116 33,78 ± 2,16 33,60 ± 1,51 0,874 

Postoperatif 
CONSTAnt skoru 

77,25 ± 6,82 71,40 ± 3,20 0,083 87,44 ± 5,94 88,80 ± 5,80 0,687 
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109-) VÜCUT GELİŞTİRME SPORUNDA EN ÇOK UYGULANAN ANTRENMAN 

SİSTEMLERİ 

İbrahim Kubilay TÜRKAY1 

 1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, BURDUR 

 (kubilay.turk.ay@hotmail.com) 

Özet 

Body building; Türkçe açılımı ile “Vücut inşa etme, beden inşa etme, kütle inşa etme anlamına gelir.  Body 

building Kaslarımızı ve iskelet sistemimizin kuvvetini geliştirmek için önemli bir spor dalıdır. Ayrıca büyük sağlık 

örgütleri açısından da sağlık ve fiziksel uygunluğu arttırmada, atletik kapasiteyi yükseltmede bununla birlikte 

ortopediye yönelik sakatlanmaları önlemede ve iyileştirmede önem taşımaktadır.  

 

Vücut geliştirme antrenmanları vücut yapımıza uyumlu ve bilinçli olarak hazırlanırsa, kaslarımızı kuvvetlendirir, 

kalp-damar sistemimizin dayanıklılığını artırır, yüksek tansiyon, şeker hastalığı riskini azaltır, yürümedeki 

bozukluklarını düzelterek düşme riskini azaltır, yaşam kalitemizi ve iş görebilme kapasitemizi artırır ayrıca 

psikoloji üzerinde olumlu etkileri vardır.  

 

Bu derlemenin temel amacı vücut geliştirme sporunda daha iyi sonuçlar alabilmek, vücudumuza uygun en iyi 

antrenman programını hazırlayabilmek, fiziksel uygunluğumuzun daha iyi seviyeye çıkmasını sağlamak için 

bilimsel olarak verilmiş vücut geliştirme antrenman sistemlerini aktarabilmektir. 

Anahtar kelimeler: Vücut geliştirme, Spor, Antrenman sistemleri 

 

Most Practiced Training Systems in Bodybuilding Sports 

İbrahim Kubilay TÜRKAY 

1Mehmet Akif Ersoy University School of Physical Education and Sports, BURDUR  

 (kubilay.turk.ay@hotmail.com.) 

 

Abstract 

Body building; With the Turkish opening, "Body building,mass building; It is an important sport to improve the 

strength of our muscles and skeletal system. In addition, in terms of major health organizations, it is important to 

increase health and physical fitness, to increase athletic capacity, and to prevent and cure injuries to orthopedics. 

mailto:kubilay.turk.ay@hotmail.com
mailto:kubilay.turk.ay@hotmail.com
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As a result of the researches, if the body-building exercises to be applied are prepared in a harmonious and 

conscious manner, it is possible to have positive effects on the strength of our muscles, durability of our 

cardiovascular system, high blood pressure, diabetes, diarrhea, insulin sensitivity, insulin sensitivity; it was 

revealed that they were influences. 

 

The basic aim of this review is to be able to get better results in the bodybuilding sport, to prepare the best training 

program for our bodies, and to transfer the scientifically given bodybuilding training systems to ensure that our 

physical fitness is better. 

 

Key Words: Body building, Sport, Training systems 

 

Vücut Geliştirme Sporunda En Çok Uygulanan Antrenman Sistemleri 

 

1.GİRİŞ 

Body building; Türkçe açılımı ile “Vücut inşa etme, beden inşa etme, kütle inşa etme; Kaslarımızı ve iskelet 

sistemimizin kuvvetini geliştirmek için önemli bir spor dalıdır. Sağlık örgütlerine göre sağlık ve fiziksel uygunluğu 

arttırmada, atletik kapasiteyi yükseltmede bununla birlikte ortopediye yönelik sakatlanmaları önlemede ve 

iyileştirmede önem taşımaktadır.  

 

Literatüre göre vücut geliştirme antrenmanları vücut yapımıza uyumlu ve bilinçli olarak hazırlanırsa, kas 

kuvvetinde, kalp-damar sistemini dayanıklılığında, yüksek tansiyonda, şeker hastalığında, yürümedeki 

bozukluklarda, düşmelerde, insülinin hassasiyetinde, yaşam kalitesinde ve iş görebilme kapasitesinde olumlu 

etkilere sahiptir. 

 

Vücut geliştirmede uygulanan ağırlık antrenmanlarının temel amacı belirli dirence karşı koyabilmektir. Kaslarda 

oluşan kuvvet vücut hareket kapasitesini arttırır. Vücudumuz bir kaldıraç görevi görerek bu kuvveti farklı 

bölümlere aktarır ve bu bölümlerin hareketlenmesini sağlar. Kaslarımız ise beynimizin kontrolü altındadır. Sinir-

kas mekanizmasının düzenli çalışması sonucu dokularımıza oksijen taşınır ve karbondioksit dışarı atılır. 
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Genel kuvvet ve bütünsel kuvvet vücut geliştirme programlarının özünü oluşturur. Tecrübeli bir halter sporcusu 

ile daha yeni başlamış bir vücut geliştirmecinin antrenmanlarının ilk yıllarını öncelikle genel kuvvet kazanmak 

oluşturur. Antrenman bireylerin en iyi performansa ulaşabilmeleri için uygulamaya çalıştıkları karmaşık bir 

etkinlik örgüsüdür. Her sporcu antrenmanını kendi fiziksek özelliklerine ve elinde bulundurduğu şartlarına göre 

hazırlayıp uygulamalıdır. Her bireyin mevcut sahip olduğu genetiği, spora yönelik alt yapısı ve geçmişi, günlük 

beslenmesi ve tarzı, metabolizma yapısı, antrenmana yönelik beklentisi, bakış açısı, ilgisi ve isteği farklı olacaktır. 

Bu yüzden vücut geliştirmeye yönelik elde edilmiş antrenman sistemleri bizi bu yolda daha da olumlu yerlere 

getirecektir. 

Bu dalda sporcular tarafından kullanılan toplam 25 prensip yani sistem bulunmaktadır. Bu sistem ve prensiplerden 

en yoğun olarak tercih edilenleri ve uygulananları bu çalışmada inceledik. 

 

 

2. GELİŞME 

2.1. Set Sistemi Çalışma Prensibi (Set System Training Principle) 

Özellikle yeni başlayan bireyler için çok uygun olan çalışma yöntemidir. Temel amaç bireyin kaslarının uyumunu 

sağlamaktır. Her hareket bir kez yani bir set yapılır. Tüm bölgeler çalışılır. Genel kas kondisyonunu sağlamak 

temel amaçtır. Güreş, basketbol, futbol, voleybol, tenis, bisiklet, koşu vb. gibi dayanıklılığa ve kuvvete dayalı 

sporlarda da fazlasıyla kullanılabilecek bir sistemdir. Hafta 3 gün, bir gün ara ile kaslarımızın dinlenmesi 

sağlanarak çalışabilir. Örnek olarak tüm bölgelere ait 12 egzersiz çeşidi uygulanacak ise toplamda 12 set 

uygulanmalıdır. Yani her bölge sadece bir set uygulanarak yapılmalıdır. 

Örnek:  

Squat 12 tekrar, Leg ekstensiyon 12 tekrar, Addüksiyon 12 tekrar, Chest (Göğüs) Press 12 tekrar, Butterfly 12 

tekrar, Lat Pull Down Front 12 tekrar, Rowing machine 12 tekrar, Ön omuz pres 12 tekrar, Yana açış dumbell 12 

tekrar, Barbell curll (ön pazu) 12 tekrar, Arka kol makinede triceps 12 tekrar, Crunch mekik 12 tekrar, Ters mekik 

12 tekrar   

2.2. Piramit Sistemi Çalışma Prensibi (Pyramiding Training Principle System) 

Çalışmamız esnasında uyguladığımız ağırlığın her sette arttırılması ancak tekrar sayısının her sette azaltılmasına 

yönelik uygulanan çalışma sistemidir. Bunu iki türlü ele almamız gerekmektedir. Eğer başta söylediğimiz gibi her 

sette tekrar sayısını düşürüp uyguladığımız kuvveti arttır isek buradaki temel kazancımız kütle ve güç üzerine 

olacaktır. Ancak tam tersi tekrar sayısını arttırıp uyguladığımız kuvvetin miktarını düşürürsek burada kazancımız 

kassal dayanıklılık üzerine olacaktır. Bu seçimi belirleyecek olan faktör bireysel isteğimiz, beslenmemiz, 

beklentilerimiz ve yaptığımız sporun dalı olacaktır. 

Örnek: Kol bölgesinin temel hareketi olan “ Barbell curll” hareketini örnek verelim. 
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1.set 10 kg 10 tekrar                                                  1.set 15 kg 8 tekrar 

2.set 12 kg 8 tekrar                                                    2.set 12 kg 10 tekrar 

3.set 15 kg 6 tekrar (kütleye ve güce yönelik)          3.set 10 kg 12 tekrar (kassal dayanıklılığa yönelik) 

 

 

2.3.Bölgesel Çalışma Sistemi Prensibi (Split System Training Principle) 

Sadece vücut geliştirme sporunda değil diğer tüm spor dallarının kuvvet antrenmanlarında da ençok uygulanan 

çalışma sitemidir. Genel içeriği vücudun bölümleri haftanın belli günlerine ve kaslarımızın bölümlerine ayrılarak 

hazırlanan çalışma sitemidir. Daha fazla enerji harcayabileceğiniz ve yoğunlaşabileceğiniz sistemdir. Başlangıç 

seviyesinde bile kolaylıkla uygulayabilirsiniz. 

Örnek: 

Pazartesi- Perşembe: Göğüs Bölgesi (Büyük adale, itmeye yönelik), Sırt Bölgesi (Çekmeye yönelik) 

Salı- Cuma: Omuz Bölgesi ( İtmeye yönelik), Kol Bölgesi (küçük adale, itme-çekme) 

Çarşamba: Bacak Bölgesi (en büyük adale), Karın-Bel Bölgesi 

2.4. Çift Set Sitemi Çalışma Prensibi (Süper Set Training Principle System) 

Seçilen iki ayrı hareketin arka arkaya çalışılmasını sağlayan sistemdir. İki hareketin uygulanması toplam bir seti 

oluşturur. İlk set sona erdiğinde dinlenme süresi gerçekleştirilir ve tekrar çift set şeklinde ikinci set uygulanır. Aynı 

bölge çalışılabileceği gibi iki ters kas grubu da çalışılabilir. En çok uygulanan sistemlerden birisidir. Aynı bölgenin 

üst üste çalışılması aslında kasları fazlasıyla yoracak ancak fazla kan pompalanması sonucu da kaslarda istenilen 

hacim oluşacaktır. Burada önemli olan unsur set aralarındaki dinlenmenin iyi olmasıdır. 

Örnek: 

A. Farklı Kas Gurubu 

Kol: Biceps ve Triceps: Standing Barbell Curl - Triceps Push Down  

Göğüs ve Sırt: Bench Press - Pulldown  

Bacak: Ön Bacak - Arka Bacak : Leg Extension - Leg Curl 

 

B. Aynı Kas Gurubu 

Göğüs : Üst Göğüs Bench Press - Kelebek  

Sırt: Çeneye çekiş- Enseye Çekiş 

Omuz : Yana açış dumbell- Öne açış dumbell 
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Pazu : Ayakta barbell curll- alternative curll dumbell  

Bacak : Ön bacak ekstensiyon- arka bacak fleksiyon  

2.5.İzometrik Gerilim Sistemi Prensibi(Iso Tension Training Principle) 

Bu sistem özellikle makinesiz ve her hangi bir alet kullanılmadan uygulanan ve kaslarımızın sadece kendi gücünde 

en üst düzeyde kasılmasını sağlayarak uyguladığımız prensiptir. Sistemin uygulanmasında uyguladığımız kas 

grubuna yeterli ölçüyü ve kuvveti kazandırabileceğimiz gibi aynı zamanda o kas grubunun hareket kontrolünü de 

sağlayabiliriz. Uygulama şekli ise; mevcut uygulayacağımız kas grubu 3-6 saniye aralığında tüm şiddetiyle kasılır. 

Bu uygulama 3 ya da 4 set uygulanır. 

İzometrik çalışma uygulamaları;  

1. Yaptığınız herhangi bir spor dalına ara verdiğinizde, 

2. Ayrıca vücut geliştirmede %10 kuvvet uygulamasını geçmeyecek şekilde uygulanabilir. 

3. Bu çalışmalarda duvar, kapı, sütun vs, zincir, havlu halat ve benzeri araçları da kullanabilirsiniz. 

2.6.Üçlü Set Sistemi Prensibi (Three Set Training System) 

Çift set sistemi olarak uyguladığımız sitemin üçlü şeklidir. Özellikle form durumu daha tam oturmamış ve 

vücudunda yağ dokusu yüksek sporculara definasyon (ayrıştırma, parçalama) amaçlı yaptırılabilecek bir çalışma 

sistemidir. Üç hareketin arka arkaya uygulanarak tek bir seti oluşturmasıdır. 

2.7.Dev Set Sistem (Giant Set Training Principle) 

Dev set sistemi, aynı bölge kas grubuna ait 5-6 hareketin hiç dinlenmeden yapılmasına dayanan çalışma 

prensibidir. Bu sistem tüm kas gruplarımıza uygulanabilir. Antrenman programında ne kadar hareket var ise hepsi 

uygulanır. Bu şekilde l Dev Set uygulaması yapılmış olur. Dinlenme ise set sonunda yapılmalıdır.  

Bu yöntemde aynı kas gurupları çalışılabileceği gibi, farklı yönde çalışan antogonistik kas gurupları da çalışılabilir. 

Örnek olarak tek bir bölge için hazırlanmış 5 egzersizli bir Dev Set ile, antogonistik kas gurupları içeren 8 

egzersizden oluşan bir başka Dev Set sistemi örneğini inceleyelim: 

Göğüs Bölgesi:Bench press- Incline bench pres, Kelebek, Pullover, Dips 

Omuz ve Sırt (Antogonistik): Omuz press ön- Çeneye çekiş- Dumbell Lateral raise- Enseye çekiş-Omuz press 

arka- Karna çekiş- Bent over- Barfiks (Bu toplam 1 Dev Set, 3 set uygulanabilir). 

3. SONUÇ 

Yapılan yüzden fazla araştırma sonuçlarına göre; bir ay ile 24 aylık zaman zarfı diliminde ortalama uygulanan 

antrenmanlar sonucunda ortalama güç artışının ilk kez antrenman yapmaya başlayan bireylerde %40, bunun bir 

üst seviyesinde %20, düzenli antrenman yapanlarda %16, üst düzeyde %10, ve elit sporcularda %2 seviyesinde 

gerçekleştiği ispatlanmıştır. Tabiki bu başarıların gerçekleşebilmesi için yaptığımız antrenmanın tarzı, biçimi, 

amacı, kurgulaması çok önemlidir. 
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Yapılacak antrenmanın içeriği bireyin sportif performansına, hastalık durumuna, yarışma takvimine, vücut 

yapısına, uğraştığı sporun özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Antrenmanlarda önce hareketin yapılışları, doğru 

tekniği öğretilmeli ondan sonra vücut yük altına girmelidir, çalışmalarda nefes alma ve verme teknikleri doğru 

yapılmalıdır. Programlara başlamadan önce mutlaka sağlık kontrolünden geçilmelidir. Antrenmanlar esnasında 

göğüs çevresinde ağrı, baskı hissedilirse, baş dönmesi veya bayılma durumu ile karşılaşılırsa, eklemlerde aşırı ağrı 

olursa antrenmanlara ara verilmeli ve bir sağlık kuruşuna başvurulmalıdır.   
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Özet 
 

Sığır Adenovirusları (BAdV) tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'nin de birçok bölgesinde sığırcılık 

işletmelerinde görülen; subklinik veya hafif klinik bulgularla seyreden, immunsupressif viral ajanlardır. BAdV; 

genellikle sığırların solunum sistemine etki eder ve bağışıklık sistemini baskıladığından dolayı sekonder bakteriyel 

komplikasyonlara yatkınlık ortaya çıkabilmektedir. Bu durum; verim kayıplarına ve medikal harcamalarda artışa 

neden olmakta, özellikle bakteriyel enfeksiyonlar ile klinik tablo ağırlaştığından ötürü Adenovirus enfeksiyonunun 

maskelendiği olgular ortaya çıkmaktadır.  
 
Bu pilot çalışmada, Sığır Adenovirus enfeksiyonunun serolojik ve virolojik yönden araştırılması 

amacıyla, Orta Anadolu Bölgesi'nde Kırşehir ilinde yer alan ticari bir süt sığırcılığı işletmesinden gönderilen 66 

kan örneği rastgele seçildi. Virolojik araştırma için moleküler teknikler kullanılmış olup, serolojik tetkikler BAdV-
1 suşu kullanılarak virus nötralizasyon testi (VNT) ile yapılmıştır. Bu çalışmada, virolojik yönden herhangi bir 
pozitiflik elde edilemezken, 66 örnekten 58'inde (%87,87), 1:20 - 1:80 arasında değişen oranda BAdV-1 nötralizan 

antikoru varlığı saptanmıştır. Bu sonuç; örnekleme yapılan süt sığırcılığı işletmesinde BAV enfeksiyonunun var 

olduğu ve subklinik olarak seyrettiği şeklinde yorumlanmıştır.  
 
Süt sığırcılığı işletmelerinde BAdV enfeksiyonu varlığı ve yaygınlığının, klinik bulgu varlığında 

yapılacak örneklemelerden (swap örnekleri) antijenik olarak araştırılması ve elde edilecek pozitifliklerin 

moleküler çalışmalar ile karakterizasyonunun yapılması tarafımızdan önerilmektedir. Böylelikle ülkemizde sirküle 

olan BAdV tiplerinin aydınlatılabilmesi sayesinde, bu enfeksiyondan korunmada kullanılacak aşıların önerilmesi 

mümkün olabilecektir. 
 

Anahtar Sözcükler: Sığır Adenovirus, Moleküler Tanı, Serolojik araştırma, Nötralizasyon testi, Solunum yolu 

enfeksiyonu. 
 
“Her iki yazar da çalışmada eşit katkılıdır.” 
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Abstract 
 
Bovine Adenoviruses (BAdV) are immunosuppressive viral agents with subclinical or mild clinical signs 

in the cattle farms in Turkey as well as all over the world. BADV usually affects the respiratory system of cattle, 
and this condition may predispose to secondary bacterial complications due to suppression of the immune system. 
This situation leads to loss of yields and increasing in medical expenditures. In particular, adenovirus infection is 
masked by bacterial infections and their clinical symptoms in complications. 

 
In this pilot study, 66 blood samples were randomly selected from a commercial dairy cattle farm in the 

province of Kırşehir in the Central Anatolia Region, in order to investigate the serological and virological aspects 
of the BAdV infection. Molecular techniques were used for virological research, and serological tests were 
performed using the virus neutralization test (VNT) using BAdV-1 strain. In this study, 58 positives (87.87%) of 
66 samples were found to have BAdV-1 neutralizing antibody in the range of 1:20 - 1:80, whilst no positivity was 
found in the virological test. This result was interpreted that the BAV infection was present and subclinical 
observed in the dairy cattle farm. 

 
It is recommended by us to characterize the presence and prevalence of BAdV infection in mammalian 

dairy cattle farms by antigenic investigation in the sampling period to be in case of clinical signs and, 
characterization of the obtainable positives by molecular studies. Thus, it is possible to propose vaccines to be 
used in the protection of this infection through the clarification of BAdV strains which are in our country. 

 

Keywords: Bovine Adenovirus, Molecular detection, Serological investigation, Neutralization assay, Respiratory 
infection. 

 “Both authors have equally contributed to this study.” 
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Introduction 

 

Bovine Adenovirus 1 (BAV-1 or BAdV-1); is one of the significant viral agents isolated from bovine 

respiratory system infections as well as diarrhea and polyarthritis cases, which is taxonomically located in Bovine 

Adenovirus Genotype A in Adenoviridae family Mastadenovirus genus. All BAdV subtypes have been classified 

into 10 different serotypes: the five of them in the Mastadenovirus genus (BAdV-1, 2, 3, 9, 10); another five ones 

(BAdV-4, 5, 6, 7, 8) in the Atadenovirus genus (Adams et al. 2017). 

 

BAdV infections have been reported in cattle breeding farms all around world and also in our country 

(Burki 1990, Hartel et al 2004, Woods et al 2008, Yildirim et al 2009). Most affected system is the upper respiratory 

tract, can be infected by direct contact and droplet infection as well as contaminated water and feeds with feces. 

Adenoviruses, can indirectly cause yield losses in cattle management (Burki 1990, Hartel et al 2004, Woods et al 

2008). 

 

Despite the existence and prevalence of BAdV have been determined in many times in our country, actual 

data on this infections are limited. In addition, other respiratory viral agents such as Bovine Herpes Virus (BHV-

1) and Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) have appeared at the forefront, by the reason of BAdV were usually 

investigated together with them. (Yavru et al. 2005, Okur-Gumusova et al. 2007, Yesilbag and Güngör 2008, 

Yildirim et al. 2009, Kale et al. 2005)  

 

We aimed in this study to investigate the existence of Adenovirus infection in a dairy cattle farm where 

clinical signs have been seemed such as abort, diarrhea, and respiratory tract problems according to anamneses.  

 

Material and Method 

 

 Within the scope of the study, blood and serum samples belonging to 66 dairy cattle in a farm with the 

abortion, repeat breeding, diarrhea and respiratory problems, which do not respond to treatment, were sent for 

laboratory diagnosis in Kirsehir province in 2018. 

 

Molecular diagnosis 

  

 For molecular diagnosis, whole blood samples were extracted using a commercial kit (Intitrogen Viral 

DNA / RNA Isolation Kit). After viral nucleic acid extraction, the samples were tested with Polymerase Chain 

Reaction (PCR) using hexon-specific primers as reported by (Sibley et al. 2011) for BAdV detection. BAdV-1 

was used as a positive control. The specimens that were run in agarose gel were visualized on a UV 

Transilluminator (Kodak gel Logic D v1.0). 

 

Collection of blood sera, inactivation and dilution 
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 The collected blood was transferred to Ankara University Faculty of Veterinary Medicine Laboratory of 

Virology Department under cold chain. In a refrigerated centrifuge (+ 4 ° C), sera were separated by centrifugation 

of blood tubes at 3000 rpm. Serum samples were left in the water bath for 30 minutes at + 56 ° C before VNT and 

then serum inactivation was performed. 

 

For each serum sample, dilution was done according to the base of 1/5 and folds (log 5) in 96-well plates 

to use two wells. Dulbecco’s Minimal Essential Medium (DMEM) was used for dilution. 

 

Preparation and application of BAdV 

 

BAdV-1, used in the tests, was obtained from the inventory of Department of Virology, Ankara University 

Faculty of Veterinary Medicine. Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) cell line was used for virus standardization 

and its titration was calculated according to the method reported by Frey and Liess (1971). The virus, determined 

titration ratio, was diluted to 100DKID50 and made ready for VNT. 

 

After the procedure, the plate was covered and brought to the incubator at 37 ° C with 5% CO2. A possible 

neutralization process was waited for an hour. 

 

Cell lines and suspension for VNT 

 

Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) was separated from the surface of the cell culture cell using the 

Versen-Trypsin solution. A suspension with DMEM containing 5% Fetal Calf Serum (FCS) including 300,000 

cells per milliliter was prepared. From this suspension, 50 μl was added to each well of a 96-well plate taken from 

the incubator. In the evaluation of the test; MDBK cell suspension was used as a cell control by performing a back-

titration of BAdV-1 diluted to 100DKID50 as a virus control. Daily controls and test were observed on an inverted 

microscope for five days. The results obtained were recorded daily. 

 

Serum Neutralization (SN50)  

 

 Neutralization positive specimens were further diluted and SN50 values were determined. 

 

Results and Discussion 

 

 Adenovirus nucleic acid was not detected in all blood samples examined. Antibody positivity was 

detected in 58 of 66 samples serologically. The total seropositivity rate was determined as 87.87%. Neutralizing 

antibody levels (SN50) were detected in these positive serum samples at a ratio of 1:20 to 1:80 with further dilutions 
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made. Antibody titers were detected 1:80 in five serum samples; 1:40 in 14 serum samples; and 1:20 in 39 serum 

samples. 

  

Recent studies in our country have showed that adenovirus infections in cattle had high prevalence. The 

studies conducted in 80's, 90's and at the beginning of the 2000's, seropositivity rates against BAdV-1 were found 

to be 20% -80% in the commercial and family farms, but this rate was found up to 90% in the recent studies (Toker 

and Öztürk 1988, Yavru and Öztürk 1990, Alkan et al. 1997, Yavru et al. 2001, Yavru et al. 2005, Erol et al. 2007, 

Okur-Gumusova et al. 2007, Yesilbag and Güngör 2008, Yildirim et al. 2009, Kale et al. 2013). In a seroprevalence 

study conducted around Bursa, the seropositivity rate against BAdV-1 was 85% (Yesilbag and Güngör, 2008). 

This result is accordance with the rate of 87.87% in our study. 

 

It is rarely mentioned that BAdV-1 and BAdV-3 may cause fertility problems (Bartha and Máté 1983, 

Frazier et al 2001, Gras et al 2017). From this point of view it is interesting to note that although there is already 

a problem of fertility in this farm and that BAdV-1 has high seropositivity, it is not accordance with this literature 

knowledge, and no positivity in terms of molecular virology. 

Sonuç 

 

BAdVs are factors that are not recognized by field veterinarians and breeders and therefore can escape 

with their attention, but can lead to serious loss of yields and medical output. The achieved high seropositivity in 

our study suggests that cattle in mentioned farm are constantly facing this agent. The detection of a maximum SN50 

value of 1/80 in antibody titers suggests that the protective titer measure against infection should be questioned. 

This situation; feeding, host conditions, the presence of other diseases, and other conditions that can threat animal 

health. It is also important to prevent adenovirus contamination from feed and water. Since nucleic acid detection 

could not be detected, the type of virus in the farm was not clarified, and further studies are needed to obtain more 

detailed data with appropriate sample retrieval. 
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ÖZET 

Süt hayvanlarından elde edilen sütlerin bileşimleri üzerine yapılmış çalışmalar oldukça fazladır. Özellikle tüm 

dünyada tüketilen sütün %85’ini oluşturan inek sütü olmak üzere koyun ve keçi sütlerinin bileşimleri ile ilgili 

araştırmalar  literatürde yeralmaktadır bulunmaktadır.  Ancak yüksek besinsel değerlerine rağmen deve, kısrak ve 

eşek gibi diğer süt hayvanlarından elde edilen sütler hakkında yapılan  bilimsel çalışmalar sınırlıdır. Deve sütü, 

besleyici ve terapötik özellikleri nedeniyle son yıllarda üzerinde daha fazla durulan bir konu olmuştur. Özellikle 

Asya ve Afrika'nın kurak kırsal toplumlarında uzun yıllar astım, ödem ve şeker hastalığı gibi çeşitli sağlık 

sorunlarını tedavi etmek amacıyla kullanılan geleneksel bir üründür. Deve sütü oldukça fazla miktarda biyoaktif 

bileşik içermektedir. Buna ek olarak, düşük miktarda yağ asidi ve kolesterol içerirken, β-laktoglobulini içermez. 

Dolayısıyla inek sütünün neden olduğu alerjik durumlar deve sütünde görülemez. Ayrıca laktoz intoleransı olan 

bireyler deve sütü laktozunu rahatlıkla metabolize edebilmektedir. Deve sütünün, diğer memelilerden farklı bir 

biçimde insülin benzeri bir protein sağladığı ve/veya diyabet hastalarının sağlığını geliştiren diğer bazı terapötik 

bileşikler sunduğu görülmektedir. Bu yüzden bu makale kapsamında deve sütünün besin değeri ve bazı terapötik 

etkileri yapılan literatürler ışığı altında irdelenmiştir/derlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Deve sütü, fizikokimyasal özellikleri, terapötik etki 

 

THE NUTRITIONAL AND THERAPEUTIC EFFECTS OF CAMEL MILK 

 

ABSTRACT 

Studies on the composition of milk obtained from dairy animals are quite extensive. Especially the cow's milk 

which constitutes 85% of the consumed pills in the whole world and the rate of the composition of sheep and goat's 

milk have been studied a lot in scientific literature. However, despite their  high nutritional value, studies on other 

dairy animals such as camel, mare, and donkey are limited. Camel milk has been a subject that has been discussed 

more in recent years due to its nourishing and therapeutic properties. Camel milk is a traditional product used for 

many years in the arid rural communities of Asia and Africa to treat various health problems such as asthma, 

edema and diabetes. Camel milk contains a large amount of bioactive compound. In addition,  it includes low 

amounts of fat acid and cholesterol, but not β-lactoglobulin. Therefore, the allergic conditions caused by the cow's 
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swelling are not seen in the camel's column. In addition, lactose intolerance individuals can easily metabolize 

camel milk lactose. It has been shown that camel milk provides an insulin-like protein different from other 

mammals and/or some other therapeutic compounds that improve the health of diabetic patients. Therefore, this 

article focuses/reviews on the nutritional value and some therapeutic effects of camel milk on the literature base. 

 

Keywords: Camel milk, physicochemical properties, therapeutic effect 

 

GİRİŞ 

 

Suyun az olduğu yerlerde ve zor koşullarda yaşayabilen develer özellikle sıcak bölgeler için ideal bir evcil 

hayvandır (Salmen ve ark., 2012). Dünya genelinde yaklaşık 18.25 milyon baş deve olmasına rağmen, deve 

ürünleri geniş çapta araştırılmamıştır (Ahmad ve ark., 2012; Al-Zoreky ve Al-Otaibi, 2015; El-Fakharany ve ark., 

2009; Maaroufi ve ark., 2015). Bununla birlikte, deve sütü insan gastrointestinal sisteminde inek sütünden daha 

iyi bir sindirime sahiptir ve inek sütüne alternatif bir süt olarak değerlendirilebilmektedir (Salami ve ark., 2009; 

Yaqoob ve Nawaz, 2007). Deve sütü sadece yöre insanlarına gerekli besin maddelerini sağlamakla kalmamakta 

aynı zamanda çeşitli terapötik özellikler de sunmaktadır (Bai ve Zhao, 2015).  

 

Deve sütü ve deve sütü fermente ürünleri bebeklerde kemik oluşumunu desteklemektedir ve birçok iç hastalığa 

karşı iyileştirici özelliklere sahip olduğu için geleneksel olarak uzun yıllardan beri tüketilmektedir (Lü ve ark., 

2014). Günümüzde, bu ürünler beslenme değerinin yanı sıra, antijenotoksik, antisitotoksik, antimikrobiyal, 

antioksidan, antitrombotik, antihipertansif, anthelmintik aktivite, immüno-modülatör aktivite, anti-inflamatuar, 

hipoalerjenik ve hipoglisemik gibi fonksiyonel özelliklerinden dolayı da kullanılmaktadır (Abdalla ve ark., 2015; 

Alhaider ve ark., 2014; Alimi ve ark., 2016; Arab ve ark., 2014; Nagy ve ark., 2013; Osman ve ark., 2014; Salwa 

ve Lina, 2010 ).  

 

Son yıllarda deve sütü terapötik özelliklerinden dolayı, süt ürünlerinin üretiminde yeni bir kaynak olarak dikkat 

çekmektedir (Agrawal ve ark., 2007; Shuangquan ve ark.., 2008). Ayrıca deve sütünün ödem, sarılık, tüberküloz, 

astım ve diyabet tedavisi için tüketilmesi önerilmektedir (Abdelgadir ve ark.. 1998, El-agamy ve ark., 2009). Bu 

nedenle bu makale kapsamında deve sütünün besin değeri ve terapötik etkileri üzerinde durulmuştur. 

 

Türkiye’de ve Dünya’da Deve Sütü Üretimi  

 

Deve, yüzyıllar boyunca kurak bölgelerde yaşayan toplumlar için yalnızca taşımayı sağlayan ekonomik bir araç 

değil, aynı zamanda iyi bir süt kaynağı olması sebebi ile de önemli bir hayvan olmuştur. Devenin en önemli özelliği 

sıcak ve zorlu koşullara yaşayabilme ve açlığa-susuzluğa dayanabilmesidir.   

 

Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre dünyadaki deve sayısının yaklaşık 27,7 milyon baş deve olduğu tahmin 

edilmektedir. En fazla süt devesi bulunan ülkeler Somali, Mali, Etiyopya, Nijerya ve Suudi Arabistan'dır (FAO, 
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2014). Develer, süt sığırları, koyun, keçi ve mandadan sonra dünyadaki en önemli beşinci süt hayvanıdır ve dünya 

süt üretiminin yaklaşık %0,36'sına eşdeğer olan 2,91 milyon ton süt sağlamaktadırlar (FAO, 2014). Yıllar itibariyle 

deve sayılarına bakıldığında dünya genelinde ve Türkiye’de bir artış söz konusudur. Türkiye’de develer genellikle 

deve güreşi ve deve sucuğu üretiminde kullanılmak için yetiştirilmektedir. Ege bölgesi ve özellikle Aydın ilinde 

develer güreş için beslenmektedir. Dişi deve sayısı çok azdır. Dişi develer sadece erkek develeri kızıştırmak ve 

güreş için yetiştirilen erkek deve yavrularını beslemek için kullanılmaktadır. TUİK 2016 yılı verilerine göre 

(Çizelge 1) Türkiye’de bulunan toplam 1.599 baş devenin 1.018 başının  Ege bölgesinde ve 537 başın ise Aydın 

ilinde olması bu bölgede deve potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Deve sucuğu ve deve güreşlerine olan 

ilgilin artmasıyla deve yetiştiriciliği de artmaktadır. Son yıllarda deve sütünün sağlık açısından faydalarına dikkat 

çekilerek deve sütü için de yetiştiricilik yapılmaktadır.  

 

Son elli yıl içinde inek sütü dışındaki süt tüketim miktarı tüm dünyada %17 oranında artmıştır (Khalesi ve ark., 

2017). 

 

Çizelge 1. Yıllar itibariyle deve sayıları 

Yıllar Dünya Afrika Asya Avrupa Türkiye 

Ege 

Bölgesi 

Aydın-Denizli-

Muğla Aydın 

2012 26.712.884 22.751.697 3.953.695 1.315 1.315 855 608 393 

2013 27.372.604 23.242.062 4.123.034 1.374 1.374 892 646 425 

2014 27.735.941 23.533.724 4.194.792 1.442 1.442 918 688 472 

2015 - - - - 1.543 962 722 516 

2016 - - - - 1.599 1.018 756 537 

 

Deve Sütünün Fizikokimyasal Özellikleri ve Besin değeri 

 

İnsan beslenmesinde gerekli besin maddelerini sağladığı için inek sütüne alternatif olarak farklı tür sütler 

kullanılabilmektedir. Günlük tüketilen süt ürünlerinin tedavi edici etkileri iyileştirilebilmekte ve bazı insanlardaki 

inek sütü ve ürünlerinin neden olduğu alerji komplikasyonları ortadan kaldırılabilmektedir (Alhaj ve ark., 2013). 

Deve sütünün bileşimi, diğer ruminantların süt bileşiminden farklıdır. Deve sütünde düşük miktarda yağ, protein 

ve karbonhidrat bulunurken, daha yüksek miktarda vitamin ve mineral madde bulunur.  İki önemli deve türü vardır: 

Bunlardan birisi Dromedary olup, toplam develerin %90’ının oluşturmaktadır, tek hörgüçlüdür ve daha sıcak çöl 

bölgelerinde yaşamaktadır. Diğer tür ise Bactrian develeridir. Bunlar toplam develerin %10'unu oluşturur, çift 

hörgüçlüdür ve daha serin bölgelerde yaşamaktadırlar  (Salmen ve ark., 2012; Faye ve ark., 2008). Bactrian 

develerinin süt verimi daha düşüktür (Konuspayeva ve ark., 2010).  

 

Aşağıda Çizelge 2’de Bactrian ve Dromedary deve sütlerine ait bileşim değerleri verilmektedir. 

 

Çizelge 2. Bactrian ve Dromedary deve sütlerine ait bileşim değerleri (Faye ve ark., 2008). 
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Bileşen Bactrian Deve Sütü Dromendary Deve Sütü 

Protein(%) 5.23 ± 1.17 4.76 ± 1.13 

Laktoz(%) 2.77 ± 0.96 3.12 ± 0.92 

Yağ(%) 6.67 ± 2.93 5.94 ± 2.26 

Kül(%) 1.0 1.0 

Yağsız kurumadde (%) 10.64 ± 3.1 10.87 ± 3.19 

Deve sütünde β-laktoglobulin’in olmayışı, bunun yanında daha büyük miktarda yağ asidi (FA) ve fruktoz içermesi 

ve inek sütüne kıyasla daha yüksek vitamin C'ye sahip olması, lizozim, laktoperoksidaz, laktoferrin, 

immünoglobülin ve bakteriyosinler gibi antimikrobiyal ajanları yüksek oranda içermesi nedeniyle bu süt dayanıklı 

bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. İnek sütü 48 saat içerisinde bozulurken, deve sütü 30 °C' de 5 gün 

bozulmadan depolanabilmektedir (Ahamad ve ark., 2016). 

  

Deve sütü inek sütüne göre immünoloji sistemlerinde pozitif etkiye sahip proteinleri de daha fazla içermektedir.  

Bunlara laktoperoksidaz (LP), N-asetil glukosaminidaz, IgA ve IgM salgısı, serum albumini ve peptidoglikan, 

insülin ve insülin benzeri proteinler dahildir (Korish ve ark., 2015). 

 

Deve sütü yüksek oranda besleyicidir ve günlük 1 L deve sütünün tüketimi ile vücudun ihtiyacı olan elektrolitlerin 

ve minerallerin %100’ü karşılanmış olmaktadır (Nikkhah, 2011). Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı 

(USDA, 2009) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 250 ml deve sütü günlük alınması tavsiye edilen  C,  B1 

ve B6 vitamininin yaklaşık %10.5’nu, B2 vitamininin  %8.25’ni ve B12 vitamininin % 15.5’ni ve A vitamininde 

%5.25’ni sağlamaktadır.  

 

Deve Sütünün Terapötik Etkisi 

 

Deve sütü ve bu sütten üretilen ürünler sarılık, akciğer ve dalakla ilgili hastalıklar, astım, anemi, otizm, ödem, süt 

alerjileri, hepatit C virüsü, diyare kaynaklı virüs tüberkülozu, gastrointestinal ülserler, dermatolojik otoimmün 

hastalıklar ve daha da önemlisi, şeker hastalığında tedavi amaçlı terapötik olarak kullanılmaktadır (Arab ve ark., 

2014; Konuspayeva ve ark., 2011; Osman ve ark., 2014; Salwa ve Lina, 2010). Bunlara ilaveten farelerde deve 

sütünün henüz daha tanımlanamamış bir mekanizma ile kolestrolü düşürdüğü bildirilmiştir (Al-Haj ve Al Kanhal, 

2010; Al-Numair, 2010). Deve sütü midede sorun çıkarmadan sindirilmektedir ve alerjik reaksiyonlara neden 

olmamaktadır. Ayrıca, tüketicileri ağır metal toksisitesine ve potansiyel enfeksiyonlara karşı da olumlu bir şekilde 

korumaktadır (Ahamad ve ark.. 2016). 

 

Deve sütünün, diğer memelilerden farklı bir biçimde insülin benzeri bir protein sağladığı ve/veya diyabet 

hastalarının sağlığını geliştiren diğer bazı terapötik bileşikler sunduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu 

mekanizmanın nasıl işlediği henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Mukozal yüzeyler, peptit ve protein gibi ilaçların 

vücuda verilmesi için yaygın ve uygun bir yoldur. Bununla birlikte, oral insülin uygulaması, mukozal engellerin 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

961 
 

üstesinden gelme yeteneğine sahip değildir ve sindirim enzimleri tarafından kan dolaşımına girmeden önce 

bozundurulur (Mullaicharam, 2014). 

 

Deve sütü, aminoasit diziliminde insülin benzeri peptit olarak adlandırılan, insülin ailesi peptitlerine benzeyen 

yarım sistin bakımından zengindir (Beg ve ark..1986). Deve sütü, inek sütü (17.01 U/L) ve manda sütü (16.21 

U/L) ile karşılaştırıldığında daha yüksek miktarda insülin konsantrasyonlarına (58.67 U / L) sahiptir (Hamad ve 

ark., 2011). İnsan sütünde bulunan insülin miktarı (60.23 U/L) diğer sütlere göre önemli derecede yüksek olmasına 

rağmen muhtemelen bağırsakta absorbe edilememektedir, çünkü mide asitliğinde pıhtılaşmaktadır. Ancak deve 

sütü asidik bir ortamda dahi pıhtılaşmamaktadır, böylelikle bu bileşenler korunmaktadır ve bağırsaklarda emilim 

için hazır bulunmaktadır. Bu da muhtemelen insüline bağlı diabetes mellitus hastaları üzerindeki terapötik etkisinin 

başlıca faktörü olmaktadır (Agrawal ve ark., 2011). Dahası, deve sütü insülininin, kan dolaşımına sağlam taşıma 

kabiliyetine sahip olan nanoparçacıklar içine kapsüllendiği iddia edilmektedir (Malik ve ark., 2012). 

 

Deve yetiştiriciliği yapılan bölgelerdeki sakinler tarafından diyabet tedavisinde ve yara iyileştirilmelerinde deve 

sütünü taze veya fermente edilerek tüketilmesi yaygın bir durumdur  (Althnaian ve ark., 2013). Deve sütünün 

immünomodülatör etkisi göz önüne alındığında, hastalarda insülin talebini azaltarak ve pankreastaki artık beta-

hücresi fonksiyonunu iyileştirerek, tip I ve tip II de dahil olmak üzere şeker hastalığına karşı koruyucu özellik 

sergilediği literatürlerde bildirilmiştir.  Anti-inflamatuar ve yüksek konsantrasyonda antioksidan etki, diyabetin 

iyileştirilmesinde muhtemelen olumlu rol oynamaktadır (Limon ve ark., 2014). Yüksek miktarda insülin içeren 

deve sütü, midede pıhtılaşmaya karşı direnç gösterebilir ve bu nedenle ince bağırsakta emilebilir (Korish ve ark., 

2015). İlginçtir ki, düzenli olarak deve sütü içen Hindistan'da ki deve yetiştiricilerinde diyabet görülmezken, deve 

sütünün tüketilmediği yerlerde diyabet görülme oranı % 5.5’dir (Korish ve ark., 2015). Buna ek olarak, tip I 

diabetes mellitus hastaları tarafından birkaç ay düzenli olarak günlük 500 mL deve sütü içilmesi, kan glikoz 

seviyesinde önemli bir düşüş görülmüş ve günlük insülin gereksiniminde ise %30-35 oranında bir azalma 

kaydedilmiştir (Agrawal ve ark., 2009; 2011). 

 

SONUÇ 

 

Özellikle son yıllarda kaliteli ya da daha sağlıklı hayvansal ürünlerin üretilmesine artan taleplerden dolayı farklı 

besleme teknikleri gündeme gelmektedir. Deve sütünün sağlık açısından faydaları ortaya konmakla birlikte bu süte 

olan talep artmaktadır.  Deve sütü ile ilgili giderek artan sayıda bilimsel yayın, özellikle tıbbi potansiyeline yönelik 

çalışmalara odaklanmıştır. Mevcut literatür, diyabet, otizm, karaciğer hastalıkları, hepatit C ve gıda alerjilerini 

tedavi etmek ve vücudun detoksifikasyonu gibi deve sütlerinin besin değerini ve sağlığını artırıcı etkileriyle 

ilgilidir. Genel olarak, deve sütünün diyabet, otizm, karaciğer hastalıkları ve hepatit C'nin tedavisinde güçlü bir 

etkiye sahip olduğu ve toksinlere maruz kalmanın zararlı etkilerini azaltmak için bir terapötik madde olarak 

kullanılabileceği görülmektedir. İnek sütü alerjisi olan kişiler için de iyi bir alternatiftir.  Bu nedenle bu alanda 

daha fazla araştırmanın yapılması gerekmektedir.  
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112-)  FARKLI BİTKİ BÜYÜME TEŞVİK EDİCİ BAKTERİ UYGULAMALARININ 

ŞEKER PANCARINDA (Beta vulgaris var. saccharifera L.) VERİM VE ŞEKER 

İÇERİĞİNE ETKİSİ 
 

Volkan Mehmet ÇINAR1  Aydın ÜNAY2 

1; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın-Türkiye 

2; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Aydın-Türkiye 

ÖZET 

Bu çalışma ACC deaminaz aktivitesi gösteren farklı bitki büyüme teşvik edici bakteri içerikli, BM-Root-Pan, BM-
Megaflu ve BM-Coton-Plus ticari adlı preparatların, şeker pancarının verim, verim komponentleri ve şeker 

içeriğine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Deneme 2017-2018 şeker pancarı yetiştirme sezonunda Konya 

İli Karapınar İlçesinde çiftçi koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada 3 yinelemeli Tesadüf Blokları Deneme 

Deseni kullanılmıştır. 

Mikrobiyal bakteriler, bitkilerin 6-8 yapraklı olduğu ve kök büyümesinin hızlandığı (yaklaşık ekimden sonraki 40. 

gün) dönemde topraktan uygulanmıştır. Uygulamaların yumru ağırlığı, yumru uzunluğu, yumru çapı, bitki başına 

şeker verimi ve yumru verimi (da) üzerine etkileri önemli bulunmuştur. Yumru ağırlığı, yumru uzunluğu, yumru 
çapı ve bitki başına şeker verimi yönünden BM-Megaflu; yumru verimi (da) yönünden BM-Megaflu ve BM-
Coton-Plus uygulamasının önemli olmak üzere en yüksek değerleri verdiği saptanmıştır.  

Sonuç olarak, bakteri içerikli gübrelerin şeker pancarında yararlı olabileceği ve farklı iklim ve toprak koşullarında 

çalışmaların sürdürülmesi gerektiği kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Şeker pancarı, verim, şeker içeriği, bitki büyüme teşvik edici bakteri. 

THE EFFECTS OF DIFFERENT PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA APPLICATIONS ON 

YIELD AND SUGAR CONTENT IN SUGAR BEET (Beta vulgaris var. saccharifera L.) 
 

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the effects of BM-Root-Pan, BM-Megaflu and BM-Coton-Plus 
commercial preparations containing different plant growth promoting bacteria that show ACC deaminase activity 
on the yield, yield components and sugar content of sugar beet. The trial was carried out in 2017-2018 sugar beet 
growing season in Konya Province Karapınar District in farmer conditions. The experiment was laid out in 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. 

Microbial bacteria was applied from soil in the period that the plants are 6-8 leaves and the root growth accelerates 

(40 days after sowing). The effects of applications on tuber weight, tuber length, tuber diameter, per plant sugar 

yield and tuber yield (da) were found to be significant. BM-Megaflu in terms of tuber weight, tuber length, tuber 

diameter and per plant sugar yield; in terms of tuber yield (da) it was determined that BM-Megaflu and BM-

Coton-Plus application given the highest values. As a result, ıt has been concluded that bacteria-containing 

fertilizers can be useful in sugar beet and that studies must be continued in different climate and soil conditions. 

Key Words: Sugar beet, yield, sugar content, plant growth promoting bacteria. 
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Şeker pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.), Chenopodiaceae familyasından, iki yıllık, 30 derece güney ve 

60 derece kuzey enlemleri arasında yetişen, şeker kamışından sonra ikinci en önemli şeker bitkisi olan ve dünyada 

toplam üretilen şekerin %23’ünün sağlandığı, yazlık bir endüstri bitkisidir (Amr ve Ghaffar, 2010; Karagöz, 2012). 

Şeker pancarı çeşitli yönlerden yararlanılan ve insan beslenmesinde önemli yeri olan bir bitkidir. Bu bitkiden ana 
üretim olan şekerden başka yan ürün olarak melas, ispirto, etanol ve yem mayası, hayvan yemi olarak yaş pancar 

posası (küspe), melaslı kuru posa ile şekerli ve çikolatalı gıdalar üretilmektedir. Ayrıca şeker pancarının taze 

yaprakları hayvan yemi olarak da değerlendirilmektedir (Anonim, 2013; Pişkin, 2013). Gece-gündüz sıcaklıkları 

arasında belirli fark isteyen, karasal iklime yakın iklim değerlerinde sulanmak şartıyla iyi yetişebilen şeker pancarı 

bitkisi ülkemiz için başlıca şeker kaynağı olmuştur (Sefaoğlu vd., 2016). Şeker pancarı, geniş adaptasyon 

yeteneğine sahip yeni çeşitlerin geliştirilmesiyle birlikte genişleyen tarım alanları, canlı-cansız faktörler ile zararlı 

ve hastalıklara direnci, özellikle de birim alana yüksek verim vermesinden dolayı Türk tarım endüstrisinde özel 

bir yere sahiptir (Erciyes vd., 2016). 

Ülkemizde şeker pancarı tarım endüstrisi, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500.000 çiftçinin, 

diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanı sıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet 

sektörleriyle de iç içe geçmiş durumdadır. Şeker pancarı tarım, tarımsal sanayi, işlenmiş temel gıda ürünleri ve 

istihdam gibi değişik dal ve konularda bir bütünlük sağlamaktadır (Anonim, 2012).  

TÜİK verilerine göre 2016/17 sezonunda ülkemizde 19.465.000 ton şeker pancarı üretimi yapıldığı, bu miktardan 

%14 şeker oranına göre elde edilen pancar şekeri miktarının ise 2.700.000 ton olduğu bilinmektedir. Türkiye’de 

son 5 yılda kişi başı ortalama şeker tüketimi 30.64 kg iken, ülke nüfusunun toplam tüketimi 2.391.600 kg’dır 

(Pankobirlik, 2017). Son 5 üretim sezonu ortalamalarına göre ülke şeker pancarı üretimi, tüketimin %94’ünü 

karşılamaktadır. Bu verilere göre Türkiye şeker üretiminde kendi kendine ancak yeten ülke görüntüsü vermektedir. 

Üretimin tüketimi karşılama oranı 2012/13 sezonunda %89 iken, son yıllarda bu oranda dalgalanmalar yaşanmış 

ancak tüketim miktarı artışına paralel üretim miktarı artışı nedeniyle 2016/17 sezonunda %103’e çıkmış ve 92 bin 
ton fazla pancar şekeri elde edilmiştir (Pankobirlik, 2017). 

Son yıllarda, kullanımları yaygınlaşan bitki büyüme ve gelişmesine katkı sağlayan bitki gelişimini teşvik edici 

bakterilerin (PGPR) bitkilerin çeşitli stres koşullarına karşı direncini artırarak verim ve kalite kayıplarının 

azaltılması olanakları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Doğrudan ve dolaylı olarak bitki gelişimini olumlu 

etkileyen bakteriler “bitki gelişimini teşvik edici bakteriler” olarak adlandırılmaktadır. Son zamanlarda bilim 

adamları, bu bakterilerin bitki büyümesini kolaylaştırmak için kullandıkları mekanizmalar hakkında daha derin bir 

anlayış geliştirmişlerdir. Bakteriler bazı enzimlere etki ederek bitkilerde moleküler düzeyde bazı fizyolojik 

değişikliklere neden olmaktadır. 1 aminosiklopropan-1-karboksilat (ACC) deaminaz üreten bitki büyümesini 

teşvik eden bakterilerin, çoğu zaman çeşitli stres koşullarının sonucu olan bitki etilen seviyesini düşürme 

kabiliyetinin, bu bakterilerin etkili işleyişinde anahtar bir bileşen olduğu savunulmaktadır. Bu bakteriler azot 

fiksasyonu, bitkisel hormon üretimi, bakteriyel siderofor üretimiyle demir ve benzeri iz elementlerin alımını 

etkileme, fosfat çözme gibi doğrudan ve bitki patojenlerini baskılamak gibi dolaylı yollarla bitki gelişimini teşvik 

etmektedir. (Glick, 1995; Glick, 1999; Glick, 2014). 

Giderek popüler olan bu tür mikrobiyal bakteri içerikli preparat uygulamalarının tarla koşullarında verim ve kalite 

parametrelerine yansımasının ne ölçüde olduğuna ilişkin kısıtlı bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada üretici 

koşullarında farklı bitki büyüme teşvik edici bakteriler içeren uygulamaların şeker pancarı verim ve kalite 

özellikleri üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışma 2017 yılında Konya ili Karapınar ilçesinde bulunan Börcük Yaylası’nda (370441 K, 330251 D) yapılmıştır. 

Denemede Aranka KWS şeker pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.) çeşidi ile farklı bitki büyüme teşvik 

edici bakteri içerikli BM-Root-Pan, BM-Megaflu ve BM-Coton-Plus preparatları kullanılmıştır.  

Çalışma, Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Mikrobiyal gübre uygulamaları 

bitkilerin 6-8 yapraklı olduğu ve kök büyümesinin hızlandığı (yaklaşık ekim işleminden sonraki 40. gün) dönemde 

yapılmıştır. Uygulama dozu bütün preparatlar için 100 ml/da olarak belirlenmiştir ve traktör pülverizatörü ile şeker 
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pancarı kök bölgesine topraktan uygulanmıştır. Bitki yetiştirme süresi boyunca şeker pancarı yetiştiriciliği için İç 

Anadolu Bölgesi geleneksel çiftçi uygulamaları yapılmıştır.  
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Bulgular 

Çizelge 2. İncelenen özelliklere ilişkin varyans analiz tablosu 

Varyasyon Kaynakları SD YA YU YÇ KM ŞO ŞV YV ŞV 

Tekerrür 2 0.042* 0.801 1577* 1.912 1.277 0.001 29.220 106.039 

Mikrobiyal Gübre 3 0.039* 12734* 1431* 1.807 1.155 0.002* 111.085* 19.596 

Hata 6 0.06 0.525 0.261 2.618 1.631 0.000 12.734 109.142 

Genel 11         

 

İncelenen özellikler bakımından varyans analiz sonuçları değerlendirildiğinde farklı mikrobiyal bakteri içeren 

preparatların; yumru ağırlığı, yumru uzunluğu, yumru çapı, şeker verimi ve yumru verimi üzerine etkisinin 

istatistiki olarak önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

İncelenen özelliklere ilişkin ortalama değerler ve istatistiki analiz sonucu oluşan gruplar Çizelge 3.’de verilmiştir. 

Çizelge 3. İncelenen özelliklere ilişkin ortalama değerler ve oluşan gruplar 

Mikrobiyal Gübre 
YA 
(kg) 

YU 
(cm) 

YÇ 
(cm) 

KM 
(%) 

ŞO 
(%) 

ŞV 
(kg bitki-1) 

DYV 
(kg da-1) 

DŞV 
(kg da-1) 

BM-Root-Pan 0.813 b 21.100 c 10.967 b 20.522 17.139 0.126 b 7.511 b 1287.31 

BM-Megaflu 1.084 a 25.300 a 12.350 a 20.487 16.389 0.182 a 8.914 a 1460.91 

BM-Coton-Plus 0.899 b 22.817 b 11.433 ab 21.423 16.386 0.153 ab 8.648 a 1417.06 

Kontrol 0.954 ab 20.817 c 12.350 a 19.523 15.619 0.158 a 8.356 a 1305.12 

AÖF (0.05): 0.160 1.449 1.021   0.031 713.352  

 

İncelenen özellikler yönünden mikrobiyal gübreler değerlendirildiğinde BM-Megaflu uygulaması yumru ağırlığı 

(kg), yumru uzunluğu (cm), yumru çapı (cm), şeker verimi (kg bitki da-1) ve yumru verimi (kg da-1) için istatistiki 
anlamda önemli olmak üzere en yüksek grupta yer almıştır. Öte yandan şeker verimi (kg da-1) yönünden de en 

yüksek değeri taşıdığı görülmektedir.  

BM-Megaflu adlı preparatın içerisinde bulunan Bacillus megaterium, Pantoea agglomerans ve Pseudomonas 
fluorescens bakterileri ile şeker pancarı tohumlarının aşılanması durumunda yumru ağırlığının arttığı bildirilmiştir 

(Çakmakçı vd. 1999, 2001, 2011; Suslow ve Scroth 1982; Schmidt vd. 2004; Shaharoona vd. 2006; Jorjani vd. 

2011; Kumar vd. 2014). Bu sonuçlar araştırma sonuçlarımız ile paralellik göstermektedir. 

Dal Cortivo vd. (2017) tohum aşılaması ve yapraktan püskürtme olarak yaptıkları çalışmada, bitki büyümesini 

teşvik edici bakterilerin kök uzunluğunu artırdığını bildirmişlerdir. Bu sonuç araştırma sonuçlarımız ile uyum 

içerisindedir.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Kültür bitkileri verimliliği sınırlayan tuzluluk, kuraklık, yüksek veya düşük sıcaklık gibi bazı çevresel streslere 

maruz kalmaktadırlar. Dünyada ve ülkemizde söz konusu stres faktörleri tarımsal üretimde verimliliği önemli 

ölçüde sınırlamaktadır. Stres koşullarıyla mücadelede geleneksel ıslah metotları, biyoteknolojik yaklaşımlar, 

moleküler belirteç ve transgenik teknolojilerin kullanımı ile dayanıklı tür, çeşit veya genotiplerin geliştirilmesi 

bitkisel üretimde en etkin çözüm yolları arasındadır. Ancak bu yöntemler genellikle zaman alıcı, pahalı ve oldukça 

karmaşık olabilmektedir. Son zamanlarda, stres koşullarında yetiştirilen bitkilere tolerans kazandırmada bitki 

gelişimini teşvik eden bakteri kullanımı bilim insanları tarafından yoğun olarak araştırılmaktadır. Bitki gelişimini 

teşvik eden bakterilerin azot fiksasyonuyla, fosforun çözünürlüğünü, su kullanım etkinliğini ve bitkisel hormon 

üretimini (oksin, stokinin ve gibberellin) arttırarak, besin elementlerinin bitki tarafından alımını etkinleştirerek 
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veya bitkide etilen seviyesinin enzimatik yolla azaltmasıyla abiotik stres şartlarında yetiştirilen bitkilerde bitki 

gelişimi ve verim üzerine olumlu etki yapabildikleri tespit edilmiştir (Samancıoğlu ve Yıldırım 2015). 

Araştırma bulgularına dayanarak, incelenen verim öğeleri ve kalite parametreleri bakımından farklı bakteri içeren 

mikrobiyal preparatlar arasında istatistiki açıdan önemli farklılıklar olduğu görülmüştür. Yapılan uygulamalar 

arasında yumru verimi yönünden olan farklılıklar istatistiki anlamda önemli değildir. Buna karşın, yumru 

verimindeki artış ve söz konusu uygulamaların tahmini maliyetleri dikkate alındığında; BM-Megaflu ve BM-
Coton-Plus preparatlarının şeker pancarı üretiminde karlı olabileceği sonucuna varılmıştır. 
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113-) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİME YÖNELİK DUYUŞSAL 

FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Selvinaz SAÇAN, Eyüp KAPÇI, İsmail Berat UZUN 

 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin duyuşsal farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacı 

ile yapılmıştır.  

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan araştırmanın evrenini, Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Y.O. Çocuk 

Gelişimi Bölümü ile Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. ve 4. Sınıf 

öğrencilerinin tümü, örneklemini ise çalışma için gönüllü olan 248 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri 

Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından oluşturulan 

demografik bilgi formu, Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, anova kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 

p<0,05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Öğrencilerin yarıdan çoğunun kız olduğu (%91.1), çoğunluğunun annesinin (%43.5), ve babasının 

(31.9) ilkokul düzeyinde eğitime sahip olduğu bulunmuştur. Yarıdan fazlasının annesi çalışmamakla birlikte 

(%79.4), çoğunun babası emeklidir (%36.8). Öğrencilerin yaş ortalamaları 21.64±.92’dir.  Yarıdan fazlası 3. Sınıf 

(%52.8) ve GANO ortalamaları 3.00-3.49 (% 73) arasındadır. Öğrencilerin öğretime yönelik duyuşsal farkındalık 

ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarının 140.82 olduğu, öğretime yönelik duyuşsal farkındalık 

düzeylerinin ise %58.9’nun yüksek, %22.2’sinin çok yüksek olduğu bulunmuştur.    

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. 

Öğretimin her kademesinde öğrencilerin duyuşsal alanlarına da hitap edecek öğretim programlarının planlanması 

ile öğretmen ve öğretim elemanlarının bu konuda kendilerini geliştirmeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, öğrenci, çocuk gelişimi, öğretim, duyuşsal farkındalık.  

 

ABSTRACT 

Aim: This research was conducted with the aim of determining the level of affective awareness of the children in 

the child development department. 

Methods: This descriptive study’s universe was Adnan Menderes University Söke Health High School 

Department of Child Development and Selcuk University Faculty of Health Sciences Department of Child 

Development with the all the 3rd and 4th grade students and the sample was made up of 248 students who 

voluntarily took part in the study. Research data were collected between April and May 2018. Data of the study 

were collected through the “Demographic Information Form” developed by the researchers and the “Scale for 

Affective Awareness for Teaching”. Descriptive statistics, t-test, ANOVA were used in the evaluation of the data 

and the statistical significance level was accepted as p <0,05. 

Results: In the study, it was found that majority of the students were female (91.1%), majority students’ mother 

(43.5%), and father (31.9%) had education at primary school level. The students’ mother of more than half (79.4%) 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

972 
 

didn’t work, and the majority students’ father were retired. The average age of the students is 21.64 ± .92. More 

than half of them were in the third grade (52.8%) and the GANO averages were between 3.00-3.49 (73%). It was 

found that the average of the total scores of the students in the scale of Affective Awareness towards Instruction 

was 140.82 and the level of the affective awareness towards instruction was found to be 58.9% high and 22.2% 

very high. 

Conclusion: Students' level of affective awareness towards instruction was found to be high. It is suggested that 

teachers and instructors should develop themselves in this regard by planning teaching programs that will appeal 

to the affective areas of students at every stage of instruction. 

 

Key Words: University, student, child development, instruction, affective awareness. 

 

Giriş 

Duyuşsal alan, Bloom (1956) tarafından alan yazına kazandırılan ve Krathwohl ve diğerleri (1964) tarafından 

yeniden düzenlenen, üç beceri alanından birisi olarak tanımlanabilir (akt. Duman ve Yakar, 2017). Duyuşsal 

öğrenme, bilgilere yerleştirdiğimiz değerleri ve inançları belirler. Bu, yeni şeylere katılma konusundaki tutum ve 

istekliliğimize ve çeşitli koşullar altında nasıl davrandığımız konusunda karar verme yeteneğine atıfta 

bulunmaktadır (Pierre & Oughton, 2007).  

 

Duyuşsal farkındalık, bireyin öğrenirken neyi nasıl hissettiğinin farkına varması (Duman ve Yakar, 2017), 

kendisinin, başkalarının farkında olmasını içeren duyuşsal hazırbulunuşluğu gösteren bir süreçtir. Bu süreçte; 

dikkat etme, algılama, tutum geliştirme, davranış gösterme vb. gerçekleşir (Yakar, 2012:26). Duyuşsal faktörler, 

bireyin içinde yaşadığı ortam ile ilgili farkındalığı, duygusal olarak ilişki kurma ve yorumlama şeklini ele alan 

duygusal deneyimler olarak tanımlanmaktadır (Mahn & John-Steiner, 2013’den aktaran Jack, Lin & Yore, 

2014:1086). Son yıllarda nörobiyoloji ve psikoloji alanlarında yapılan araştırmalarda, davranış, biliş ve duygu 

arasındaki ilişkinin önemi ortaya konulmaktadır (Lehman, 2006:12). Duyuşsal öğrenme, öğrencilerin hem 

öğrenmeleri hem de öğrendiklerinin içselleştirilmesiyle öğrenilenin kalıcılığının arttırılması ile ilgili bir kavramdır 

(Gömleksiz ve Kan, 2012:1173). Lehman (2006:13); araştırma sonuçlarının, duyguların algılarımızın temelini 

oluşturduğunu, ne kadar çok duyguların farkına varılırsa düşünce sürecinde algıların o kadar netleştirilebileceğini 

ve belirli bir duruma ilişkin en uygun kararın verilebileceğini gösterdiğini belirtmiştir.  

 

Duyuşsal farkındalık düzeyi yüksek olan öğrencilerin öğrenmek istedikleri şeylerin neler olduğu ve nasıl 

öğrenecekleri konusunda farkında olmaları, öğrenme sorumluluğunu almaları ve öğrenmeye güdülenmeleri 

beklenmektedir. Öğrencilerin mezun olduktan sonra mesleklerini sahada en iyi şekilde icra edebilmeleri; onların 

her şeyden önce mesleğe ilişkin olumlu yargılara sahip olmaları, mesleklerini sevmeleri ve mesleklerini yapmaya 

olumlu şekilde güdülenmeleri ile mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu olumlu duyuşlara sahip olmak akademik 

anlamda da başarılarını arttıracaktır.  21. yy da öğrencilerin kazanması beklenen becerilere baktığımızda; empati 

becerisi yüksek, duyarlılık becerisi gelişmiş, temel değerlere sahip, iletişim ve ekip içinde uyumlu çalışabilme 

özelliklerinin öne çıktığı görülmektedir.  Bu bağlamda öğrencilerin sadece bilişsel alanda değil, duyuşsal alanda 
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da becerilerinin geliştirilmesi gelecek için son derece önemlidir. Nitekim diğer insanların duygularını anlayan ve 

kendi duygularını yönetebilen insanların, mesleki, siyasi, toplumsal, aile yaşamlarında daha avantajlı ve başarılı 

olduklarına ilişkin pek çok kanıt vardır.  

Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin duyuşsal farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacı ile bu araştırma 

yapılmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Tanımlayıcı türde olan araştırmanın evrenini, Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Y.O. Çocuk Gelişimi 

Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. ve 

4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma verileri Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. 2017-

2018 bahar yarı yılı kayıtlı öğrenci sayısı toplamda 346’dır (ADÜ Söke Sağlık Y.O. öğrenci sayısı 100 (3. sınıf 

50, 4. sınıf 50), Selçuk üniversitesinde öğrenci sayısı 246 (3. sınıf 133, 4. sınıf 113). Araştırmada etki gücü orta 

düzeyde (d=0,5) alınarak, t testi için α=0,05, % 95 güven aralığında % 80 güce ulaşmak için örneklem sayısı en 

az 64 öğrenci 3. Sınıftan, 64 öğrenci 4. Sınıftan olmak üzere toplam 128 öğrenci olarak hesaplanmıştır. Öğrenci 

sayısının çok fazla olmaması nedeniyle evrende bulunan tüm öğrencilere ulaşılması hedeflenmiş ve toplamda 248 

öğrenciye ulaşılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgi formu, Öğretime Yönelik 

Duyuşsal Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. 

Demografik bilgi formunda; öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, yaşamının büyük bölümünü geçirdiği yer, ebeveyn 

öğrenim durumları, GANO notuna yönelik sorular yer almaktadır. 

Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği: Ölçek 37 madde ve 5 alt faktörden oluşan 5’li likert tipi bir ölçme 

aracıdır. Alt faktörler; alma (7 madde), tepkide bulunma (9 madde), değer verme (8 madde), örgütleme (7 madde) 

ve kişilik haline getirme (6 madde)’ dir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Katılımcıların aldığı 

yüksek puanlar, öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Güvenilirlik 

ve geçerlilik çalışmalarında, ölçek maddelerinin faktör yüklerinin .506-.837 arasında değiştiği belirlenmiş, genel 

ölçeğe ait Cronbach Alpha katsayısı, α=,896 olarak bulunmuştur (Duman ve Yakar, 2017). Yapılan bu çalışmada 

genel ölçeğe ait Cronbach Alpha katsayısı, α=,948 olarak bulunmuştur.  

Öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeği maddeleri yükseköğretim kademesindeki herhangi bir dersin 

öğretimine ilişkin duyuşsal farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik hazırlanmışken, ölçeği geliştirenlerden izin 

alınarak maddeler herhangi bir derse yönelik değil (“bu derste” şeklinde başlayan ifadeler “meslek derslerinde” 

olarak değiştirilmiştir.), meslek derslerine yönelik olarak değiştirilmiştir.  

Uygulamadan önce katılımcılara bireysel olarak, çalışmanın amacı, anketi ve ölçeği doldurma süresi, çalışmaya 

katılmanın gönüllük esasına dayandığı, katılımlarını herhangi bir noktada sonlandırabilecekleri, verdikleri 

bilgilerin araştırma dışında kullanılmayacağı, anketlere isim yazmanın gerekli olmadığı gibi açıklamalar yapılıp, 

soruları yanıtlandıktan sonra çalışmaya katılımları konusunda sözlü onamları alınmıştır. Araştırma ile ilgili 

kurumlardan gerekli izinler ile Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Girişimsel 

Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 23.08.2018 tarih ve 2018/16 sayılı izin alınmıştır.  
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Bulgular 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-demografik Özellikleri 

Sosyo-demografik Özellikler  Sayı % 
Cinsiyet 

Kadın 

Erkek  

 

226 

 22 

 

91.1 

  8.9 
Üniversite 

Adnan Menderes Üniv. 

Selçuk Üniv. 

 

  54 

194 

 

21.8 

78.2 
Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

 

131 

117 

 

52.8 

47.2 
GANO 

2.00-2.49 

2.50-2.99 

3.00-3.49 

3.50-4.00 

 

- 

37 

181 

30 

 

   - 

14.9   73 

   12.1 

Aile Tipi 

Çekirdek 

Geniş 

Parçalanmış 

 

203 

38 

7 

 

81.9 

15.3 

2.8 
Aile Gelir Durumu 

Gelir giderden az 

Gelir gidere eşit 

Gelir giderden fazla 

 

49 

144 

55 

 

19.8 

58.1 

22.2 
Anne Eğitim Düzeyi 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

 

18 

18 

108 

38 

52 

 

7.3 

7.3 

43.5 

15.3 

21 
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Üniversite ve üstü 14 5.6 
Baba Eğitim Düzeyi 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite ve üstü 

 

- 

11 

79 

35 

76 

47 

 

- 

4.4 

31.9 

14.1 

30.6 

19 
Annenin Mesleği 

Çalışmıyor 

İşçi 

Memur 

Serbest meslek 

Emekli  

 

197 

8 

14 

8 

21 

 

79.4 

3.2 

5.6 

3.2 

8.5 
Babanın Mesleği 

Çalışmıyor 

İşçi 

Memur 

Serbest meslek 

Emekli  

 

8 

42 

46 

61 

91 

 

3.2 

16.9 

18.5 

24.6 

36.8 
Yaş                                      Min: 20, Max: 23  X: 21.64± ,92 

 

Tablo 1’de öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde; yarıdan çoğunun kız olduğu (%91.1), 

çoğunluğunun annesinin (%43.5), ve babasının (31.9) ilkokul düzeyinde eğitime sahip olduğu bulunmuştur. 

Yarıdan fazlasının annesi çalışmamakla birlikte (%79.4), çoğunluğunun babasının emeklidir (%36.8). 

Öğrencilerin yaş ortalamaları 21.64±.92’dir.  Yarıdan fazlası 3. Sınıf (%52.8) ve GANO ortalamaları 3.00-3.49 

(% 73) arasındadır.  

 

 

 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

976 
 

Tablo 2. Öğrencilerin Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği Değerleri 

Faktörler N Min Max X S 
Alma 248 15 35 27.57 3.97 
Tepkide Bulunma 248 17 45 34.57 5.46 
Değer Verme 248 14 40 30.15 4.63 
Örgütleme 248 9 35 25.53 4.33 
Kişilik Haline Getirme 248 7 30 22.98 4.13 
Ölçek Toplam 248 74 183 140.82 19.37 

 

Tablo 2’de öğrencilerin öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında; toplam 

puan ortalamalarının 140.82 olduğu,  alt faktör ortalamalarının ise; alma (27.57), tepkide bulunma (34.57), değer 

verme (30.15), örgütleme (25.53) ve kişilik haline getirme (22.98) olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3. Öğrencilerin Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği Değerlerinin Düzey Aralıklarına Göre Dağılımları   
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F
a
kt
ö

rl
er 

Düzey Aralık Değerlerine Düşen Öğrenci  Sayıları Ölçek Düzey Aralık Değerleri 
Çok Düşük 

Düzey 
 

Düşük 

Düzey 
Orta Düzey 
 
 

Yüksek 

Düzey 
 

Çok Yüksek 

Düzey 
 

Ç
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Ç
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ı 

% 
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Tablo 3’de öğrencilerin öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeyinin %58.9’nun yüksek, %22.2’sinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin en yüksek alma alt 

faktöründen, en düşük de örgütleme alt faktöründen puan aldıkları bulunmuştur. 

Ö
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Tablo 4. Öğrencilerin Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Öğretime Yönelik Duyuşsal   
     Farkındalık Düzeyleri. 
 

Özellikler Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği 
Yanıt N X S.S Test p 

Cinsiyet 
  

Kadın 
Erkek 

226 
22 

3.80 
3.80 

,52 
,55 

t=,025 ,980 

Üniversite Adnan 
Menderes  
Selçuk 

54 
 
194 

3.89 
 
3.78 

,40 
 
,55 

 
t=1,339 

 
,182 

Sınıf Düzeyi 3.sınıf 
4. sınıf 

131 
117 

3.77 
3.83 

,51 
,53 

t=-,934 ,351 

Gano 2.50-2.99 
3.00-3.49 
3.50-4.00 

37 
181 
30 

3.90 
3.79 
3.75 

,53 
,52 
,51 

F=,841 ,433 

Anne Eğitim Okuma-yazma 
yok 
Okur-yazar 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite ve  

üstü 

18 
 
18 
108 
38 
52 
14 

3.85 
 
3.77 
3.85 
3.68 
3.84 
3.59 

,55 
 
,47 
,52 
,56 
,48 
,53 

 
F=1,149 

 
,335 

Baba Eğitim Okur-yazar 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite ve  

üstü 

11 
79 
35 
76 
47 

3.85 
3.82 
3.78 
3.79 
3.80 

,55 
,46 
,50 
,54 
,52 
 

 
F=,688 

 
,601 

Aile Gelir Düzeyi Gelir giderden 
az 
Gelir gidere 
eşit 
Gelir giderden 
fazla 

49 
 
144 
 
55 

3.86 
 
3.81 
 
3.74 

,61 
 
,50 
 
,49 

 
 
F=,630 

 
 
,533 

Yaş X= 21.64   S= ,92    r= ,086       p= ,182 
 
Tablo 4’e baktığımızda cinsiyet, yaş, üniversite, sınıf düzeyi, Gano, anne-baba eğitim durumları, aile gelir düzeyi 

ile öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sadece tepkide bulunma 

alt faktöründe Andan Menderes Üniversitesi lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (Adnan Menderes Üniversitesi 

X= 3.99 S=,46; Selçuk Üniversitesi X= 3.79 S=,63; t=-2,101   p=,037). 

 
Tartışma 
 
Çocuk gelişimi bölümü lisans öğrencilerinin duyuşsal farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacı ile yapılan bu 

çalışmada; öğrencilerin öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarının 

140.82 olduğu, cinsiyet, yaş, üniversite, sınıf düzeyi, Gano, anne-baba eğitim durumları, aile gelir düzeyi ile 

öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. Sadece tepkide 

bulunma alt faktöründe Andan Menderes Üniversitesi lehine anlamlı farklılık saptanmıştır. Öğrencilerin meslek 

derslerine yönelik duyuşsal farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Thorndike, öğrenmenin temelini, 

duyusal imgelerle verilen tepkiler arasında kurulan bağların oluşturduğunu belirtmektedir (Uçar, 2016:376). 
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Öğrencilerin mevcut ilgileri tatmin edildikçe, motivasyonları artacak ve bu da onları ileriye doğru yönlendirerek 

öğrenmelerinde sürdürülebilirlik için daha fazla fırsat sağlayacaktır (Jack, Lin & Yore, 2014). Öğrencilerin 

duyuşsal farkındalık düzeylerinin yüksek olması yaşam boyu öğrenme algılarını olumlu etkileyeceğinden meslek 

hayatları boyunca da meslekleri ile ilgili güncel bilgileri takip etme arzusu içinde olmaları beklenmektedir.  

 

Öğrencilerin öğrendiklerini anlamlandırabilmesi ve etkili bir şekilde yaşamda kullanabilmesi için iletişim kurma, 

değer verme, organize etme gibi duyuşsal alan becerilerine ihtiyaç vardır. Duyuşsal alana ait bu beceriler 

öğretilemez ve geliştirilemez ise en yüksek seviyedeki bilişsel alan hedefine ulaşmak çok zor olacaktır    (Griffith 

& Nguyen, 2006:2). Nitekim öğrencilerin öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeyleri yüksek olduğu gibi 

GANO ortalamaları da 3.00-3.49 arasındadır. Duyuşsal güdülerin desteklenmesi öğrencilerin benlik saygısını 

destekleyerek başarı düzeylerinin artmasını sağlar. Üst düzey öğrenme ve öğrenilenlerin kalıcılığı için öğrenmenin 

iyi bir deneyim olarak hissedilmesi hayati önem taşımaktadır. Hem duyuşsal hem de bilişsel alanın desteklendiği 

öğretim yöntemi en başarılı öğretim yöntemi olarak görülmektedir (akt. Ziaian, Sawyer, Evans & Gillham, 2015).  

Ayrıca çocukla iletişimde, çocuğun duyuşsal dünyasını anlama ve tanıma son derece önemli olduğu için çocuk 

gelişimi bölümü öğrencilerinin duyuşsal farkındalık düzeylerinin yüksek olması bir zorunluluktur.  

 

Sonuç Ve Öneriler 

Öğrencilerin öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Duyuşsal 

farkındalığı yüksek bireyler çevrelerinde yaşanan olaylara daha duyarlı yaklaşmaktadır. İnsan yaşamında bebeklik 

ve çocukluk döneminin özel bir öneme sahip olması ve çocuk gelişimcilerin bu özel dönemde etkin rol almaları 

özellikle çocuk gelişimi alanında eğitim alan öğrencilerin yüksek seviyede duyuşsal farkındalığa sahip olmalarını 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle alanda çalışan öğretmen ve öğretim elemanlarının söz konusu duyuşşal 

farkındalığın artırmak, öğrencilerin duyuşsal alanlarına hitap edecek eğitim öğretim ortamını planlamak ve konuya 

ilişkin kendilerini geliştirmeleri önerilmektedir.  
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114-) PAMUK SOLGUNLUK HASTALIK ETMENİ Verticillium dahliae Kleb.’da 
MİKOVİRAL dsRNA’nın TANILANMASI 

Deniz Kübra BALCI1, Serap AÇIKGÖZ1, 
 
1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ, 

 

Pamuk solgunluğu pamuk üretimi yapılan her yerde önemli verim kayıplarına neden olan önemli bir hastalıktır. 

Hastalığın toprak kaynaklı bir fungus olması ve kimyasal mücadelesinin olmayışı hastalık ile mücadeleyi 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Verticillium solgunluğuna karşı üzerinde durulan mücadele yöntemlerinden biri de 

biyolojik mücadeledir (Al-Rawahi ve Hancock, 1998). Çin’de pamuktaki Verticillium dahliae izolatlarında 

belirlenen dört segmentli Chrysoviridae familyasına ait Verticillium dahliae chrysovirus 1 (VdCV1)  ve iki 

segmentli Partitiviridae familyasına ait Verticillium dahliae partitivirus 1 (VdPV1) mikovirüslerinin gen dizileri 

NCBI GenBank veri tabanına aktarmış, ancak bu mikovirüsler için herhangi bir primer tasarlanmamıştır. 

Pamuktaki V. dahliae izolatında belirlenen VdPV1 mikovirüsü ile Türkiye-Kahramanmaraş'da zeytinde VdPV1-

ol olarak adlandırılmış olan mikovirüsün genom dizilimlerinin benzer olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde pamukta 

saptanan V. dahliae ‘a ait mikovirüs dsRNA’nın tanılamasına yönelik bir literatüre rastlanmamıştır. Bu nedenle 

çalışmada, Aydın-Söke ve Koçarlı ilçelerinde solgunluk belirtisi gösteren pamuk bitkilerinden elde edilen V. 

dahliae izolatlarında saptanmış olan mikoviral dsRNA’nın RT-PCR ile tanılanması amaçlanmıştır. dsRNA 

mikovirüsünün tanılanmasında zeytindeki VdPV1-ol mikovirüsü için tasarlanan spesifik dört primer çifti 

kullanılmıştır. Sonuçta kullandığımız bu primerler ile pamuktaki V. dahliae dsRNA mikovirüsünün 

tanılanamayacağı saptanmıştır. Bunun üzerine mikovirüsün belirlenmesi için RT-PCR yöntemi bu kez random 

hexzamer primeri kullanılarak tekrarlanmıştır. Ancak bu primer de pamuktaki V. dahliae dsRNA mikovirüsünün 

tanılanmasında sonuç vermemiştir. Aydın/Türkiye ilinde pamuktaki V. dahliae da belirlenen dsRNA 

mikovirüsünün tanılanabilmesi için sekans analizi yapılıp primer sentezi  gerçekleştirilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Verticillium dahliae, dsRNA, mikovirüs, RT-PCR 
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115-) HEAVY ELEMENT CONTAMINATION OF SOME DYTISCIDAE 

(COLEOPTERA) SPECIES 

Zeynep Aydoğan1*, Mustafa Cemal Darılmaz2, Ümit İncekara3, Ali Gürol4 

1 :Atatürk University, Narman Vocational School, Narman, Erzurum, Turkey, zeybionep@gmail.com 
2:Aksaray University, Faculty of Science, Department of Biology, Aksaray, Turkey 
3 :Atatürk University, Faculty of Science, Department of Biology, Erzurum, Turkey 
4 :Atatürk University Faculty of Science, Department of Physics, Erzurum, Turkey 

Abstract 

Field-work was carried out in two months (June-September) of 2008. All samples were collected from freshwater 

habitats in two different cities (Afyon and Aydın) of Turkey. Sixteen heavy element (Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Pb) were measured by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) 

spectroscopy. According to the results insects are able to accumulate these elements in certain concentrations. 

Among the two dytiscid beetles Colymbetes fuscus accumulates more concentration of elements than Cybister 

tripunctatus. 

Keywords: Heavy element, Dytiscidae, ecosystem health, human impact. 

Bazı Dytiscidae (Coleoptera) türlerinde ağır element kontaminasyonu 

Özet 

Arazi çalışmaları Haziran-Eylül aylarında (2008) gerçekleştirildi. Tüm örnekler iki farklı şehirdeki (Afyon ve 

Aydın) tatlı su habitatlarından toplandı. Onaltı ağır element (Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, 

Rb, Sr, Pb) Enerji Dağılımlı X Işınları Flüoresan Spektrometresi (EDXRF) ile ölçüldü. Sonuçlara göre böcekler 

bu elementleri belirli konsantrasyonlarda biriktirebilmiştir. İki Dytiscid türünden Colymbetes fuscus, Cybister 

tripunctatus türüne göre daha fazla konsantrasyonda element biriktirmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ağır element, Dytiscidae, ekosistem sağlığı, insan etkisi. 

 

Introduction 

Normally, elements are natural part of earth crust and also organisms. Their presence in an environment can vary 

in a place to other places and organism to organism. Anthropogenic activity and natural background constitute 

element concentration of an environment. Mostly human activities and sometimes natural phenomenon may affect 

this presence. Both natural and anthropogenic sources lead to metal enrichment in a certain environment. This 

enrichment cause to bio-accumulation in biota then enters biogeochemical cycle, and transport along the food web. 

mailto:zeybionep@gmail.com


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

985 
 

Due to persistent nature, elements are dangerous, because when the levels exceed in an organisms’ body 

concentration, they tend to bio-accumulate. This accumulation leads to environmental stock and finally, causes 

risk for human health. 

Heavy metals, both essential and non-essential have been studied in many scientific disciplines like chemistry, 

physics, medicine, ecology even in legal studies. According to these studies it is known fact that elements mobility 

and bioavailability not only depend on total element concentration in an area, but also depend on element types, 

its oxidative states and the organism’s ability to regulate or store the metal (EPA 2007; Uchida et al. 2007, s. 779; 

Singh et al. 2011, s.2).  

Dytiscidae or “predacious diving beetles” are the largest and most commonly found group of aquatic Adephaga. 

The family name comes from the word “diver”. There are 4.300 identified species (Miller and Bergsten 2016, s. 

1) and are well adapted to an aquatic life, the species are inhabiting wide range of fresh water bodies such as 

stagnant or running waters, edge of ponds, lakes etc. The family’s adults and larvae are predators and feed on other 

small water life such as insects, crustaceans, worms, tadpoles, fishes. 

In this study heavy element level evaluation in Aydın and Afyon province were made by using two species of the 

genus Cybister Curtis 1827 and Colymbetes Clairville 1806 (Coleoptera: Dytiscidae) which live in well vegetated 

lentic or slower lotic habitats. 

Method 

Field-work was carried out in two months (June-September) of 2008.All samples were collected from freshwater 

habitats in two different cities (Afyon and Aydın) of Turkey. The data about the sampled sites are given in Table 

1 with description of the exact GPS coordinates, altitude, location name and site description. 

Table 1. Description of studied locations. 

Stations Altitude (m) Coordinates Station information 
Notes on near 
environment 

1 40 m 37º35'234''N 27º26'362''E Aydın: Söke, Avşar Azap Lake 
2 1112 m 38°22'468''N30°44'550''E Afyon: Çay Çayıryazı Lake 

Studied samples collected and analyzed as described at Aydoğan et al. (2016, ss. 2-4). The samples were collected 

by the aid of a sieve with 1 mm pores from the shallow areas of the lakes. The beetles were killed with ethyl acetate 

and were stored in small bottles until identification in the laboratory for analysis. They were preserved in 95% 

alcohol, which was replaced by 75% alcohol and 5% glycerin mix after 24 hours. Before identification specimens 

were cleaned with brush. They were sorted on a petri dish and identified to the specie level with using taxonomic 

keys. Aedeagophore of the male specimen was used for identification. Aedeagophores of collected specimens were 

dissected under a stereo microscope in the laboratory. Aedeagophores of the beetles cleaned with brushes and were 

dissected under a stereo microscope and left in a 10% KOH solution for 1-2 h. Two species belonging to genus 

Cybister Curtis 1827 and Colymbetes Clairville 1806 (Coleoptera: Dytiscidae) were identified. These species are 

as follows; Cybister tripunctatus (Olivier 1795) and Colymbetes fuscus (Linnaeus 1758). 
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Elemental analysis was made by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) spectrometry. After insect 

identification, the samples were dried at 80˚C during 36 h using a microwave. Dried insects were pulverized, 

cellulose was added and then five tons of pressure applied to make 13 mm diameter tablets of each species. Insect 

tablets were irradiated by 59.5 keV photons, emitted by 1 Ci 241Am radioactive source. X-ray spectra were collected 

with HPGe detector which use Genie-2000 software (Canberra) program. HPGe detector resolution is ~180 eV. 

The irradiation time was 43.200 s. Source/Sample distance was 35.5 mm. The measurements were carried out 

under vacuum. The vacuum helped to eliminate the elements in the sample room’s air. The spectral data were 

stored on disks, and the concentration of elements in each samples were determined by WinAXIL software 

(Canberra) and Win Fund software package (Canberra), which use the Fundamental Parameters Method (FPM) 

for quantitative analysis. 

Result 

Insects were collected from the lakes Çayıryazı (Afyon) and Azap (Aydın) in Turkey. Two Dytiscid beetles, 

Cybister tripunctatus and Colymbetes fuscus, were identified and evaluated for heavy metal concentration. When 

is compared the stations Azap Lake has some ecological problems such as mine drainage waste, olive oil industry 

waste, agriculture, pollution from the Menderes River. Azap Lake is a point of migratory birds. The second station 

Çayıryazı Lake was thought as a clean sample point due to there was no anthropogenic activity around it. Elemental 

concentrations of the two stations’ insect samples were given in Table 2. 

Table 2. Concentration of elements in the studied insect species (ppm) 

Heavy element Station I Station II 
Colymbetes fuscus Cybister tripunctatus 

Ca 284.7 1.08 
Ti 93.4 0.44 
V 111.4 0.46 
Cr 35.31 0.29 
Mn 31.47 0.28 
Fe 17.61 0.23 
Co 18.19 0.23 
Ni 63.72 0.16 
Cu 50.05 0.13 
Zn 30.76 0.11 
As 44.92 0.22 
Se 8.91 0.06 
Br 8.45 0.06 
Rb 4.34 0.04 
Sr 3.92 0.03 
Pb 93.01 0.46 

Colymbetes fuscus accumulated sixteen elements in high concentration than Cybister tripunctatus. In this respect, 

Colymbetes fuscus showed high tolerance to pollution and high capacity of accumulation of heavy elements. 

Among the sixteen elements some metals such as Mg, Co, Cr, Mo, Cu, Se, Zn, Fe are known to have some 
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biological function and are essential at low levels but others such as As and Pb are potentially harmful and are 

known to have adverse health effect (EPA 2007, ss 2). 

Results obtained from this study are in accordance with Kiracı (2014, ss. 99-104) research in Azap Lake. The 

research is about heavy element level in sediment and water of Azap Lake and is found that The River Menderes 

is a source of pollution. 

Conclusion 

Element uptake is affected by pH and organic matter of an environment. For example, in acidic environments 

uptake of Zn, Ni, Mn, Cd and Co increase, alkaline pH is increases uptake of Se and Mo whereas Pb and Cr are 

not affected by any pH (Chaney and Ryan 1993, s. 6). In this study Colymbetes fuscus accumulated sixteen 

elements in high concentration than Cybister tripunctatus. High element accumulation in that insect is a risk for 

food web and at the end human health. It can be concluded that Azap Lake (Aydın) more polluted than Çayıryazı 

Lake (Afyon). This study should be expanded with more study. Besides to the possible pollution sources, 

geological background levels and physical condition of the areas such as pH, salinity also should take into 

consideration.  

Azap Lake has a rich biodiversity like fish species in the lake, permanent and temporary bird species and rich 

insect species. Due to this rich biodiversity the lake should put under protection.  
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116-) DEVELOPMENT AND EVALUATION OF BIO PESTICIDE AGAINST ROOT 
PATHOGENIC FUNGI OF CHICKPEA 

Faisal Gulzar, M. Inam-ul-Haq, Shazia Shahzaman 

Department of Plant Pathology, PMAS-Arid Agriculture University Rawalpindi, Pakistan 

Department of Plant Pathology, University of Poonch, Rawlakot, AJK, Pakistan 

Abstract 

Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) colonizing the chickpea roots result into disease control and also 
enhance the plant growth characters. In present study survey was conducted in major chickpea growing areas of 
Rawalpindi and adjoining districts maximum disease incidence, prevalence and severity was recorded from 
Chakwal district. Isolated rhizobacteria were screened for antagonism and antagonists were subjected to 
biochemical reactions and were identified as Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis based on molecular 
analysis. Dual culture tests were performed to test the antagonistic potential against Fusarium oxysporum and PS3 
rhizobacteria was found highly effective against all the tested strains of FOS1, FOS2, FOS3, FOS4, FOS5, FOS6 
and FOS7 as compared to control treatment. Rhizobacteria in suspension form (106 cells/ml) @ 5 ml/pot were also 
tested under greenhouse conditions in pot trials and data regarding disease incidence, prevalence and severity 
recorded after 45 days indicates that among all the test treatments T5 results into disease reduction and also enhance 
the plant growth characters against untreated control plants where only pathogenic fungal inoculum was applied. 
Most effective rhizobacteria viz., Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis were mass multiplied on different 
carrier materials viz., vermi compost and organic matter for the efficient release of the rhizobacteria on application. 
Shelf life of the prepared formulations was studied by measuring cfu at two temperature points 5 and 28 ºC at 

different time intervals. Maximum cfu were observed at 28 ºC at 60 DAS which decreased at 90 DAS. 
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117-) UTILIZATION OF RHIZOBACTERIA AND SPENT MUSHROOM COMPOST 

FOR THE MANAGEMENT OF BACTERIAL WILT OF POTATO 

Raees Ahmed, Adeela Altaf, Muhammad Inam-ul-Haq  

Department of Plant Pathology, PMAS-Arid Agriculture University Rawalpindi, Pakistan 

*Corresponding author Email: raees.agri@gmail.com 

 

Abstract 
Potato (Solanum tuberosum L.) is fourth most important staple food in the world after wheat (Triticum aestivum 
L.), rice (Oryza sativa L.) and maize (Zea mays L.). In Pakistan, potato crop is cultivated over an area of 159.4 
thousand hectares with 3491.7 thousand tons production. Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt is a major 
threat to potato production. Management through biocontrol agents is one of the best methods that can replace 
synthetic chemical based formulations. In current study combine effect of antagonist rhizobacteria as biocontrol 
agent and spent mushroom compost as biofertilizer were tested against bacterial wilt disease pathogen. Potato 
plant samples infected with R. solanacearum and rhizobacteria were collected from potato growing fields in 
Rawalpindi. Out of twenty tested antagonistic rhizobacterial isolates, only three viz., Rh10, Rh12 and Rh 15 
showed maximum inhibitory effect against R. solanacearum.  In another experiment different combinations of 
treatments containing rhizobacteria alone or combined with fresh and spent mushroom composts were also tested 
against the bacterial wilt pathogen under laboratory conditions. Combination of rhizobacteria along with weathered 
compost (T5) reduced the disease incidence to 15.92% when compared against 77.81% in control after six weeks. 
Significant increase in plant height up to 41.83cm was also observed as compared to control viz., 35.5cm. 
Similarly, T2 (only fresh compost), T3 (containing fresh compost along with rhizobacteria) and T4 (rhizobacteria 
along with weathered compost) also showed better results as compared to against control (T0) where there was no 
application of rhizobacteria and compost. Application of rhizobacterial along with spent mushroom compost can 
significantly reduce the disease incidence along with the improvement in plant growth parameters. 
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118-) BİOEFFİCACY OF PLANT ESSENTİAL OİLS AGAİNST FUSARİUM WİLT OF 

PEAS 

 
aAsfand Iqbal, bAamir Shahzad Gondal, aGulshan Irshad, aFarah Naz 
a Department of Plant Pathology, PMAS Arid Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan. 

b Animal Care Sciences, Head Office, Lahore, Pakistan.  

 

Abstract 

Field surveys of University Research Farm Koont, PMAS Arid Agriculture University Rawalpindi and National 

Agriculture Research Centre Islamabad confirmed Fusarium wilt of peas caused by Fusarium solani was 100% 

prevalent in these locations. A total of 25 samples were collected and eighteen isolates of Fusarium solani were 

recovered on potato dextrose agar (PDA) medium. Pathogenicity test was carried out to confirm the virulence of 

recovered isolates. The effect of different concentrations essential oils from clove, cumin, neem and tasmanian 

bluegum on the growth of highly virulent isolate Fusarium solani was evaluated in vitro. Experiment was done in 

a completely randomized design with four replications. Each treatment was applied to the fungus by diffusing 

through a paper disc loaded with each treatment placed in the center of a plate containing PDA medium inoculated 

with spore suspension of the fungus. Measuring the average diameter of F. solani growth inhibition zone around 

the paper discs loaded with each of the treatments indicated all concentrations of essential oils significantly inhibit 

mycelial growth of the fungus compared to the negative control. Essential oil from tasmanian bluegum was most 

effective followed by neem and clove while cumin essential oil was least effective. Results obtained highlight the 

importance of this subject as it can offer the possibility of using plant essential oils in disease management against 

soil-borne pathogens. 

 

Keywords: Fusarium solani, Biological control, essential oils, Pea, Pisum sativum 
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119-) ARI SÜTÜNÜN BAL VE ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ 

Gülsen GÜNEŞ1, Semiramis KARLIDAĞ2, Rukuye AYLAZ2, 
 
1İnönü Üniversitesi, 2İnönü Üniversitesi, 
 Bu çalışmada, balın, arı sütünün çocuk sağlığıyla ilgili mümkün olabilecek etkilerini literatürden inceleyerek 

sunmak amaçlanmıştır. 

Bilimsel veri tabanlarında “Royal jelly, health, child health, arı sütü, çocuk sağlığı, sağlık”  kelimeleri ile tarama 

yapılmıştır. Çocuk sağlığıyla ilgili olan arı sütünün içeriği, büyüme gelişmeye etkisi, antibakteriyel etkisi, 

gastrointestinal ve dermatolojik etkisiyle ilgili olan makalelerden hazırlanmış derleme niteliğinde bir çalışmadır.  

Arı sütü, işçi bal arılarının mandibular ve hipofaringeal bezlerinden salgıladıkları bir sekresyondur. Kuru 

ağırlığının yaklaşık yarısı proteindir. Arı sütü, mineraller, vitaminler açısından zengin, besleyici bir salgıdır. 

Karbonhidratlar ve proteinle, çok fazla mineral ve vitamin vardır. Özellikle kalsiyum ve demir, riboflavin, niasin, 

tiyaminden zengindir. Arı sütü bu zengin içeriğiyle çocuklarda büyüme ve gelişmeye etkisi olabileceği 

düşülmektedir.  

Arı sütünde bulunan 10-hidroksi-2-dekenoik (10-HDA), büyüme sürecinde önemli biyolojik role sahiptir. Arı 

sütünden izole edilen saflaştırılmış Royalisinin Gram pozitiflere karşı güçlü bir antibakteriyel aktivitesi 

bildirilmiştir. 10-HDA, melanogenezisi inhibe etmek için bir aday olarak önerilmiştir, bu nedenle arı sütünün cildi 

koruyucu kozmetik cilt bakım ürünlerinde kullanılabileceği ve özellikle çocuklarda görülen dermatitlerde de arı 

sütünün etkisi olduğu bildirilmiştir. Bal, yara matriksindeki plazminojeni aktive ederek, aynı zamanda da 

antibakteriyel etkisiyle yara iyileşmesine etki etmektedir. Balın gastrointestinal sistemde de olumlu etkileri tespit 

edilmiştir. Balın özellikle infantil gastroenteritlerde, standart elektrolit oral rehidrasyon solüsyonu (ORS) içindeki 

glikozun yerini aldığı gösterilmiştir. Ayrıca bal, gastroenteritli hastaların iyileşme süresini azaltmıştır, çünkü 

baldaki yüksek şeker içeriği, bağırsakta elektrolit ve su geri emilimini artırır. 

Sonuç olarak; bal ve arı sütünün çocuk sağlığını ilgilendiren ve olumlu etkileyen özellikleri vardır. Arı sütü, zengin 

içeriği ile çocuklarda büyüme gelişmeye katkı sağlayabilir. Özellikle antibakteriyel etkisi ile çocuklarda solunum 

yolu enfeksiyonları ve gastroenteritlerde iyileşmeyi hızlandırabilir. Bu konularda çocuklarda daha ileri çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Arı sütü, bal, sağlık, çocuk sağlığı  
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Abstract 

In this study, it is aimed to present possible effects of honey, royal jelly on child health by examining from the 

literature. 

Scientific databases have been screened with the words "Royal jelly, health, child health ". The content of royal 

jelly related to child health is a compilation study prepared from articles related to the effects of growth and 

development, antibacterial effect, gastrointestinal and dermatological effects. 

Royal jelly is a secret that the worker honey bees secrete from the mandibular and hypopharyngeal glands. About 

half of its dry weight is a nutritious secretion rich in protein, minerals, vitamins. There are carbohydrates and 

proteins, lots of minerals and vitamins. Especially rich in calcium and iron, riboflavin, niacin, thiamine. It is 

deduced that this rich content of royal jelly may have an effect on growth and development in children. The 10- 

hydroxy-2-decenoic (10-HDA) found in the bee column has an important biological role in the growth process. 

Purified Royalis isolated from royal jelly has been reported to have a strong antibacterial activity against Gram-

positive. 10-HDA has been proposed as a candidate for inhibiting melanogenesis, so it has been reported that royal 

jelly can be used in skin protective cosmetic skin care products, and royal jelly in dermatitis, especially in children. 

Honey activates the plasminogen in the wound matrix, and at the same time, it acts on the healing of the wound 

with antibacterial effect. 

Honey has also been shown to have positive effects on the gastrointestinal system. It has been shown to take up 

glucose in standard electrolyte oral rehydration solution (ORS), especially in infantile gastroenteritis. In addition, 

honey has reduced the healing period of patients with gastroenteritis, because the high sugar content of honey 

increases electrolyte and water reabsorption in the intestine. 

As a result; Honey and royal jelly have characteristics that positively affect child health. Royal jelly, with its rich 

content, can contribute to growth in children. Especially with antibacterial effect, it can accelerate healing in 

respiratory tract infections and gastroenteritis in children. Further work on these issues should be undertaken in 

children. 

Key Words: Royal jelly, honey, health, child health 

 

Giriş 

Beslenme, insanın büyüme gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin 

öğelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullanılmasıdır. Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın 

korunması için zorunludur.  

Beslenme konusunda; yeterli beslenme, dengeli beslenme, optimal beslenme gibi farklı kavramlar gelişmiştir. 

Yeterli ve dengeli beslenme; vücudun büyümesi, gelişmesi, dokuların ve hücrelerin yenilenmesi ve fonksiyon 
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görmesi için gerekli besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda ve gerekli oranlarda alınması ve vücutta uygun 

biçimde kullanılmasıdır. Optimal beslenmede ise insanın genel iyilik halini geliştiren ve bazı hastalıkların gelişim 

riskini azaltan potansiyel yiyeceklerden oluşan beslenme tarzının yerleşmesi hedeflenmektedir. Son yıllarda 

fonksiyonel besin olarak ilgi çeken arı sütünün de insanların sağlık halini koruyabileceği ve hastalıklardan 

korunabilmek için ek besin olarak kullanılabileceği ileri sürülmektedir (Ucar,2018). 

Doğal tatlandırıcı olan bal, insanlık tarihi boyunca kullanılan bir besin olmuştur. Taş devrinden beri insanlarla 

arılar arasında bir ilişki olmuştur(Crane, 1983). Eski kültürlerin çoğunda bal, hem besin olarak hem de tıbbi amaçlı 

kullanılmıştır. İnsanlık tarihinde uzun bir süre, önemli bir karbonhidrat kaynağı ve endüstriyel şeker üretimi 

başlayıncaya kadar çok önemli bir tatlandırıcı olmuştur (Crane, 1975). Balın içeriğinde başlıca fruktoz ve glikoz 

olmak üzere karbonhidratlar, ayrıca yaklaşık 25 farklı oligosakkarit verdır. Bal yüksek karbonhidratlı bir gıda 

olmasına rağmen, glisemik indeksi 32 ila 85 arasında geniş bir aralıkta değişmektedir. Az miktarda protein, enzim, 

amino asit, mineral, eser element, vitamin, aroma ve polifenol içerir (Bogdanov,S., Jurendic, T., Sieber, R & Peter 

Gallmann 2008). 

Bu derleme niteliğindeki çalışmada, balın, arı sütünün çocuk sağlığıyla ilgili mümkün olabilecek etkilerini 

literatürden inceleyerek sunmak amaçlanmıştır. 

Gelişme 

Arı sütü, işçi bal arılarının mandibular ve hipofaringeal bezlerinden salgıladıkları bir sekresyondur. Kuru 

ağırlığının yaklaşık yarısı proteindir, çocuklarda özellikle büyümenin gelişmesini teşvik ettiği iddia edilmektedir. 

Pubmed, Google scholar, scopus, Scope Med veri tabanlarında; “Arı sütü, sağlık, çocuk sağlığı, Royal jelly, health, 

child health”  kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Çocuk sağlığıyla ilgili olan arı sütünün içeriği, büyüme gelişmeye 

etkisi, antibakteriyel etkisi, solunum yolu enfeksiyonlarından koruması, dermatolojik etkisi, yara iyileşmesinde 

etkisi ve gastrointestinal sisteme etkileri konularında derlenen Türkçe ve İngilizce makaleler analiz edilmiştir. Bu 

makalelerden hazırlanan derleme niteliğinde bir çalışmadır. 

Büyüme Gelişmeye etki: 

Arı sütü, mineraller, vitaminler açısından zengin, besleyici bir salgıdır. Karbonhidratlar ve proteinler , çok fazla 

mineral ve vitamin  vardır. Özellikle kalsiyum ve demir, riboflavin, niasin, tiyaminden zengindir (Palma,1992). 

Arı sütü bu zengin içeriğiyle çocuklarda büyüme ve gelişmeye etkisi olabileceği düşülmektedir. Arı sütü ve balın 

içeriğindeki maddeler: 

Karbonhidratlar: 

Çiçek balı içinde başlıca oligosakkaritler disakkaritler sukroz, maltoz, trehaloz ve turanosun yanı sıra panose, 1-

kestoz, 6-kestose ve palatinose gibi karbonhidratlar vardır. Salgı balına kıyasla çiçek balı daha fazla miktarda 

oligosakkarit melezitoz ve rafinoz içerir. Bal alımından sonra sindirim sürecinde ana karbonhidratlar fruktoz ve 
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glikoz hızlı bir şekilde kan içine taşınır ve insan vücudunun enerji gereksinimlerine göre kullanılabilir (Bogdanov, 

Jurendic, Sieber & Gallmann, 2008) 

Protein amino asit ve enzimler: 

Bal esas olarak enzimler ve serbest amino asitler olmak üzere yaklaşık% 0.5 protein içerir. Bu fraksiyonun insan 

protein alımına katkısı sınırdadır. Üç ana bal enzimi diastase (amilaz), daha küçük şeker ünitelerine ayrıştırma 

nişastası veya glikojen, invertaz (sükraz, a-glukozidaz), sakarozun fruktoz ve glikozun yanı sıra glukoz oksidaz, 

glikozdan hidrojen peroksit ve glukonik asit üreterek ayrışmasıdır ( Bogdanov, Jurendic, Sieber & Gallmann, 

2008). 

Lipidler: 

Lipidler arı sütü kuru maddesinin% 3 ila% 19'unu oluştururlar . Lipitlerin yaklaşık% 90'ı yağ asitleri; nötr lipidler, 

steroidler, hidrokarbonlar ve fenollerden oluşur. Lipid bileşenlerinin analizi, arı sütünün yeterliliğinin bir kriteri 

olabilir. Yağ asidi fraksiyonunun ana asidi 10-hidroksi-2-dekenoik (10-HDA)dir. Arı sütünün antibakteriyel 

aktivitesine dahil olduğu düşünülen doymamış bir asittir. 10-HDA, ayrıca, gelişme sürecinde önemli bir biyolojik 

role sahipdir. 10-HDA'dan daha düşük miktarda bulunan oktanoik asit, sadece bir beslenme fonksiyonundan daha 

fazlasını kapsamaktadır (Fratini, Cilia, Mancini& Felicioli, 2016). 

Vitamin ve mineraller: 

Arı sütü B grubu vitaminler bakımından zengindir (Tablo 1). En çok B5 vitamini olmak üzere B grubu 

vitaminlerden, B1, B2, B6, B8, B9 ve B12 vitaminleri içerir. Vitamin PP ve C vitamini küçük miktarlarda bulunur 

.Yağda eriyen vitaminlerden Vitamin A, D, E ve  K gibi vitaminler yoktur. Vitaminlerin kaynağı polenden 

gelir.Mineraller ve diğer elementler arı sütü kuru maddesinin yaklaşık% 4 ila% 8'i kadardır. Ana elementler K, P, 

S, Na, Ca, Al, Mg, Zn, Fe, Cu ve Mn'dir, fakat aynı zamanda Ni, Cr, Sn, W, Sb, Bi ve Ti de vardır. Ayrıca, arı 

sütü, heterosiklik maddeler, biyopotam ve neopterin gibi çeşitli kimyasal sınıfları sınıflandırılmış birkaç küçük 

bileşen içerir.Ayrıca serbest nükleotid miktarları (adenosin, guanosin, sitidin ve iridin), fosfatlar, ATP, ADP, 

AMP, asetilkolin ve glukonik, benzoik, malik, sitrik ve laktik asitler bulunmuştur ( Fratini, Cilia, Mancini& 

Felicioli, 2016).  

Tablo 1. Arı Sütünün Gram Başına Vitamin Değerleri* 

Vitaminler Miktar (mikrogram) 
Vitamin B1 Tiamin 1.3-2 
Vitamin B2 Riboflavin 7.5-10 
Vitamin B6 Pridoksin 2-8 
Vitamin H Biotin 2-3 
Vitamin C Askorbik asit 3-5 
Pantotenik asit 195-250 
Nikotinik Asit 395-475 
Folik Asit 0.3-0.35 
İnositol 100-125 

*(Akyol, Baran, 2015).  
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Antimikrobiyal etki: 

Arı sütünün antimikrobiyal bir etkisi olduğu ve böylece çocukların solunum yolu enfeksiyonlarından 

korunduğuyla ilgili düşünceler olmakla birlikte tam kanıtlanmış değildir. Bir rolünün bazı kanıtları var gibi 

görünüyor. Arı sütü, asidik içeriği, organik asitler ve proteinler içermesi nedeniyle bakteriosatatik ve 

antimikrobiyal etkileri olduğu düşünülmüştür. Dört antimikrobiyal peptit izole edilmiştir. PFKLSLHL-NH2 

(Jelleine 1), TPFKLSLHL-NH2(Jelleine 2), EPFKLSLHL-NH2 (Jelleine 3) ve TPFKLSLHNHRJ'den 2 (Jelleine 

4) ve bunların bazılarının gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal özelliklere sahip 

olduğu gözlenmiştir (Yüksel & Akyol, 2015). 

Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı antimikrobiyal özelliklerinin varlığı, ilk kez McCleskey ve 

Melampy (1939) tarafından bilimsel olarak gösterilmiştir. Daha sonraki çalışmalar da Escherichia coli ve 

Micrococcus pyogenes dahil olmak üzere arı sütü ve 10-HDA tomani bakterilerinin etkilerini bildirmiştir. Arı 

sütünden izole edilen saflaştırılmış Royalisinin Gram pozitiflere karşı güçlü bir antibakteriyel aktivitesi 

bildirilmiştir.Arı sütü veRoyalisin arasındaki antibakteriyel etkililik farkı, bu peptidler sırasında tamamen yitirilen 

10-HDA gibi diğer bileşiklerin varlığı ile açıklanabilir. Bilikova ve ark.(Bilikova, Wub & Simuth,2001) 

Royalisinin antibakteriyel aktivitesi ile ilgili daha fazla araştırma yapmış, Royalisin 'in Gram pozitif bakterilere 

karşı spesifik özelliklerini araştırmışlardır.Royalisin Bacillus subtilis ve Paenibacillus larvae a karşı etkisi 

olduğunu göstermişlerdir (Fratini, Cilia, Mancini& Felicioli, 2016). 

Boukraa ve ark. (Boukraa & Sulaiman, 2009), arı sütünün Pseudomonas aeruginosa, Staphy-lococcus aureus ve 

Escherichia coli'ye karşı etkisini çalışmışlardır. Test edilen tüm bakteri türlerinin arı sütüne duyarlı olduğunu 

göstermişlerdir. 

Dermatolojik etki: 

Hayvanların ve insanların deri rengi, derideki melanin pigmentinin içeriğiyle ilgilidir. Melaninin rolü, cildi UV 

ışığından kaynaklanan hasarlara karşı korumaktır, ancak melaninin aşırı birikmesi, renk değişikliği, aşırı 

pigmentasyon ve cildin yaşlanmasına neden olabilir. Melanin, melanogenez mekanizmaları ile epidermisin en iç 

tabakasında yer alan melanositlerde sentezlenmektedir. Melanogenez, tirozinaz tarafından kontrol edilen ve 

tirozinaz ilişkili protein 1 ve 2 (TRP-1 ve TRP-2) ile kontrol edilen kompleks bir biyosentetik mekanizmadır. 

Tyrosinase melanin sentezini kontrol etmek için hız sınırlayıcı bir enzimdir. Melanin sentezini inhibe etmek 

melaniogenez ve melazma gibi hiperpigmentasyon bozukluklarının önlenmesi veya iyileştirilmesinin ana yolu 

olabilir. Bu nedenle, melanogenezdeki bu faktörleridüzenleyen, güvenli ve etkili bir bileşiğin araştırılması cilt 

sağlığı açısından önemlidir (Peng, Sun, Lin, Kuo, & Li 2017). 

Arı sütünün melanin sentezini azaltabildiği gösterilmiştir, fakat ana aktif bileşik veya arı sütünün bu aktivitelerinin 

altında yatan mekanizma bilinmemektedir. Peng ve arkadaşlarının daha önce yaptığı bir araştırmada, 10-HDA'nın 

tirozinaz aktivitesini inhibe edebileceğini bulmuşlardır.(yayınlanmamış veriler). Tekrar yaptıkları araştırmada, arı 

sütündeki 10-HDA’nın  typrosinase üzerinde inhibitör etkisini daha fazla değerlendirdiler. 10-HDA, 

melanogenezis inhibe etmek için bir aday olarak önerilmiştir, bu nedenle cildi koruyucu kozmetik cilt bakım 
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ürünleri olarak geliştirilebilmesini önermişlerdir (Peng, Sun, Lin, Kuo, & Li 2017).Özellikle çocuklarda görülen 

dermatitlerde de balın etkisi olduğu bildirilmiştir (Pasupuleti ve ark, 2017). 

Yara iyileşmesi: 

Bal geleneksel olarak, yaraları, böcek ısırıkları, yanıklar, cilt bozukluklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Bal, 

yara matriksindeki plazminojeni aktive ederek, aynı zamanda da antibakteriyel etkisiyle yara iyileşmesine etki 

etmektedir. Plazmin, kan pıhtı retraksiyonuna ve fibrine neden olur.Aynı zamanda yara yatağındaki ölü hücrelerle 

birlikte fibrin pıhtılarını parçalayan bir enzimdir. Bazı durumlarda antiseptiklere cevap vermeyen enfekte 

yaralarda, metisiline dirençli antibiyotik dirençli bakterilerle enfekte olmuş yaralarda iyileşmeyi uyardığı 

gözlenmiştir (Pasupuleti ve ark, 2017). 

Gastrointestinal etkiler: 

Gastrointestinal sistem birçok faydalı mikroorganizmalar içerir. Probiyotiklerden zengin gıdalar tüketmek bu 

bakterileri arttırabilir. Bal, yüksek miktarda probiyotik içeren bir gıdadır. Artırabilir. Doğal bal, şekerler ve nişasta 

gibi moleküllerin emilimini kolaylaştıran enzimlerden oluşur. Baldaki şeker molekülleri vücut tarafından kolayca 

emilebilecek bir formdadır. Balda mineraller, fitokimyasallar vücutta sindirime yardımcı flavonoidler gibi bazı 

besin maddeleri vardır. Saf bal, patojenlere karşı bakterisidal özelliklere sahiptir. 

Gastroözofagial reflü, gastrik içeriğin, özofagusa, hatta bazen akciğerlere kaçışıyla ilgili bir hastalık durumudur. 

Midede yanma, asit rejürjitasyonu ve iltihaplanma olabilir. Bal; mide yüzeyini kaplayarak mide ve yiyecek 

suyunun yukarı akışını önler ve asitin reflüsünü önleyebilir. 

Gastrointestinal sistemin iltihabi durumu, gastroenterit olarak adlandırılır. Gastroenteritler, gıda kaynaklı, su 

kaynaklı veya enfeksiyöz ajanların kişiden kişiye yayılmasıyla ortaya çıkabilir. Gastroenteritler çocuklarda sık 

görülen hastalıklardır. Gastroenteritlerde, dehidratasyon, sulu ishal, karın krampları ve mide bulantısı gibi belirtiler 

olur. Salmonella, Şigella ve Klostridyum gastroenteritlere yol acabilen mikroorganizmalardır. 

2010 yılında Abdulrahman tarafından yapılan bir çalışma, bal kullanılarak infantil gastroenterit tedavisini 

bildirmiştir. Çalışma, balın, standart elektrolit oral rehidrasyon solüsyonu (ORS) içindeki glikozun yerini aldığını 

göstermiştir. Ayrıca bal, gastroenteritli hastaların iyileşme süresini azaltmıştır, çünkü baldaki yüksek şeker içeriği, 

bağırsakta elektrolit ve su geri emilimini artırır (Abdulrhman, Mekawy, Awadalla & Mohamed, 2010). 

Sonuç 

Balın ve işçi bal arılarının salgıladığı arı sütünün çocuk sağlığında da olumlu etkileri olabilir. Özellikle arı sütü, 

karbonhidratlar, lipidler, vitamin ve mineral içeriğiyle çocukların büyüme ve gelişmesine katkıda bulunabilir. Arı 

sütünün içerisinde bulunan 10-HDA, gelişme sürecinde önemli bir biyolojik role sahiptir. Çocuklarda özellikle 

solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenteritler sık görülen hastalıklardır. Arı sütünün antibakteriyel etkilerini 

gösteren çalışmalar yapılmıştır.  Yine arı sütünde bulunan 10 HDA melanogenezisi inhibe etmek için bir aday 

olarak önerilmiştir, bu nedenle cildi koruyucu kozmetik cilt bakım ürünleri olarak geliştirilebilmesini 

önermişlerdir. 
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Çocuk sağlığı alanında bal ve arı sütünün faydalarıyla ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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120-) TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK İMAJI 

Sevil OLĞUN1, Gülengün TÜRK1, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 Özet 

Hemşirelik imajı hem meslek üyelerini hem de meslek adaylarını etkileyen toplum tarafından farklı 

sterotiplemelerin yapıldığı konulardan biridir. Toplumda hemşireler genellikle hastanın tansiyonunu ölçen, kan 

alan, ilaç uygulayan, doktorun söylediklerini yapan, otoriter, kadınlara özgü bir meslek olarak bilinmektedir. 

Hemşireler ise mesleki statülerini düşük, toplum tarafından hak ettiği saygıya sahip olmayan, orta düzeyde mesleki 

imaj algısına sahip bir meslek olarak görmektedir. Hemşirelerin bir kısmı kendini tıbbın yardımcısı, bir kısmı ise 

hemşirelik bakım uzmanı olarak algılamaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencileri ise hemşireliği toplum tarafından 

değer verilen, toplumda önemli bir statüye sahip, hastalara bakım veren, doktorlara yardım eden bir meslek olarak 

algılamakta ve hemşirelerin meslek imajını orta düzeyde görmektedir. Bu makalede toplumun, hemşirelerin ve 

hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imajı hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İmaj, Toplum 

Giriş  

İmaj Fransızca (image) bir sözcük olup görünüş, izlenim anlamına gelmektedir (TDK 2018).  İmaj bir 

kimsenin, bir topluluğun kendisiyle ilgili olarak başkalarında yaratmak istediği ya da bıraktığı izlenimlerdir. 

Meslek imajı ise bir grubun toplum tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlerin yaygın biçimde kabul edilmesidir 

(Karaca ve Arslan Özkan 2014). Bir mesleğin geçerli olan statüsü o mesleği oluşturan grubun toplumdaki imajı 

ile yakından bağlantılıdır ve meslek üyeleri için büyük önem taşır (Emiroğlu 2000; Eşer ve ark., 2017).  

Toplumun Hemşirelik İmajı Algısı  

Hemşirelik, birey, aile ve topluma sunulan bir hizmet olduğu için, toplumun hemşirelik imajı algısı, 

hemşirelik mesleğini ve meslek üyelerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir (Karaca ve Arslan Özkan 

2014).  Sürekli gelişen ve değişen dünyada, toplumun hemşirelik mesleğine yönelik bakışı da gün geçtikçe 

değişmekte ve gelişmektedir (Kahraman ve ark., 2015). Hemşirelerin görevlerinin belirsizliği, eğitim düzeylerinin 

farklı olması, amaç dışı roller üstlenmelerine neden olmuştur. Hemşirelerin hasta ve sağlıklı bireylere bakım 

verirken sergiledikleri davranışlar toplumdaki bireylerin hemşirelik imajını etkilemektedir. Bunun yanında, ücret, 

çalışma koşulları, yeterli mesleki otonomiye sahip olmamaları, mesleki risklerin fazla olması gibi nedenler 

toplumdaki hemşirelik imajını doğrudan etkiler. (Karaca ve Arslan Özkan, 2014).  

Toplumda hemşirelik imajının araştırıldığı çalışmalara bakıldığında hemşirelerin genel görünümüne 

ilişkin beyaz üniforması olan, kep takan, bireyler oldukları, hemşirelerin dış görünümüne ilişkin en çok “güzel” 

tanımlamasının yer aldığı belirlenmiştir (Emiroğlu, 2000). Aynı zamanda hemşirelerin “bakımlı ve temiz”, “kibar 

ve saygılı”, “çekici”, “neşeli ve güler yüzlü” ve “otoriter ve sert görünüşlü”  oldukları da belirtilmektedir (Sis Çelik 

ve ark., 2013). Yapılan çalışmaların çoğunda hemşireliğin kadınlara özgü bir meslek olarak değerlendirildiği 

görülmektedir (Taşçı, 2007; Sis Çelik ve ark., 2012; Ekici ve ark., 2014). Ancak Demiray ve ark (2013) hastalarla 

yaptığı çalışmada “hemşirelik kadın mesleğidir” görüşüne hastaların yarıdan fazlasının (%52.1) katılmadığı 

saptanmıştır (Demiray ve ark., 2013). Toplumdaki bireylerle yapılan farklı bir çalışmada erkeklerin de hemşirelik 

yapabileceği (%71.4),  hemşireliğin hem kadınların hem de erkeklerin yapabileceği bir meslek olduğu (%62.6) ve 
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hemşirelerin uygulamalardaki başarısının cinsiyetten daha önemli olduğu (%71.7) belirtilmektedir (Kaya ve ark.,  

2011). 

Toplumun hemşirelerin mesleksel ve eğitimsel özellikleriyle ilgili görüşlerinin ise tansiyon ölçen, iğne 

yapan, hastanın ateşine bakan, hizmet meleği, dindar, fedakar, itaatkâr, doktorun söylediklerini yapan, doktorun 

yardımcısı pozisyonunda bireyler olarak algılanmaktadır (Emiroğlu, 2000; Tortumluoğlu ve ark., 2005; Meiring 

and van Wyk, 2013; Sis Çelik ve ark., 2013; Kartal ve Kantek, 2018). Hemşireler toplumda sadece doktorun 

söylediklerini yapan, hastanın tansiyonunu ölçen ve iğne yapan bireyler olarak bilinmekle birlikte, üniversite 

eğitimi aldıkları birçok kişi tarafından bilinmemektedir (Eşer ve ark., 2017). Toplum tarafından sağlık bakımı 

veren bir meslek olarak algılanan hemşireliğin bu misyonunun yanı sıra araştırmalar yapma, bilimsel bilgi üretme, 

yayın yapma, mesleki örgütlere katılma gibi birçok mesleki sorumluluğu da bulunmaktadır (Kacaroğlu Vicdan, 

2010). Literatürde toplumda hemşireler için olumsuz olan algıların yanı sıra hemşirelik mesleğinin profesyonel bir 

meslek olduğu üniversite düzeyinde eğitim gerektiren akademik ünvanlara sahip olabilen bir meslek olarak da 

algılandığı belirtilmektedir (Tan ve ark., 2007; Sis Çelik ve ark., 2013; Ekici ve ark., 2014). 

Toplumun hemşirelik imajı farklı sterotiplerden etkilenmektedir (Ten Hoave et al., 2014). Hemşirelerin 

dini geçmişine dayanan “hizmet meleği” ve “iyi hemşire” imajı, toplumun hemşirelerin dindar, fedakar, itaatkâr, 

uysal, kibar ve merhametli kadınların olması gerektiği görüşünü desteklemiştir (Meiring and van Wyk, 2013). Bu 

da hemşirelik mesleğinin, kadınsı ve güçsüz olarak klişeleştirilmesine neden olmuştur. Ancak toplumun hemşirelik 

algısı, hemşirelerin yeterliliğinden ve aldıkları hemşirelik bakımının kalitesinden büyük ölçüde etkilenmektedir. 

Bu nedenle, hasta bakımının nitelikli hemşireler tarafından gerçekleştirlmesi toplumun hemşirelik imajını 

doğrudan etkiler (Gul, 2008).  

Yapılan çalışmalar hemşirelik imajının toplumda olumsuz olan algısının yakın geçmişte ve günümüzde 

daha olumlu olduğunu ve hemşirelik mesleğinin toplumdaki saygınlığının orta düzeyde olduğunu göstermektedir 

(Tan ve ark., 2007; Sis Çelik ve ark., 2013; Özdelikara ve ark.,  2015).  

Hemşirelerin Hemşirelik İmajı Algısı 

Hemşirelerin mesleki imaj algıları toplumdan etkilenmekte ve bir döngü halinde devam etmektedir. Yani 

hemşirenin kendi mesleki yetkinliğine olan inancı ve güveni olumlu ise toplumun hemşire ve hemşirelik mesleği 

hakkındaki düşüncelerini olumlu algılıyorsa yansıttığı imaj da olumlu olmaktadır (Sabancıoğulları ve Doğan, 

2011). Son yıllarda Dünyada ve Türkiye’de hemşirelik mesleğinde eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim 

alanlarında birçok olumlu gelişmelerin yanı sıra,  hemşireler hala hemşirelik imajının olumsuz olarak algılandığını 

ve imajının değiştirilmesi gerektiğini düşünmektedir (Korkmaz ve Görgülü, 2010; Taşkın Yılmaz ve ark., 2014; 

Kartal ve Kantek, 2018). Bugün bağımsız bir profesyonellik imajı olan hemşirelikte iki farklı hemşirelik imajından 

söz edilmektedir. Eski ve geleneksel görev merkezli normu takip eden hemşireler kendilerini tıbbın yardımcıları 

olarak tanımlarken, üniversite normlarını içselleştiren hemşireler kendilerini hemşirelik bakım uzmanı olarak 

tanımlamaktadırlar (Kacaroğlu Vicdan, 2010). Hemşirelerle yapılan çalışmalarda mesleklerini severek yaptıkları, 

ancak yorucu ve yıpratıcı buldukları, hemşirelik hizmetlerinin niteliğini yetersiz, mesleki statülerini düşük, toplum 

tarafından yeterince saygı duyulmayan ve değer verilmeyen, orta düzeyde mesleki imaja sahip bir meslek olarak 

algıladıkları bulunmuştur (Korkmaz ve Görgülü, 2010; Sezer ve ark., 2010; Taşkın Yılmaz ve ark., 2014).   

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik İmajı Algısı 
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Toplumun bir meslek hakkındaki görüşü bireyin meslek seçiminde önemli faktörlerden biridir (Çıtlık 

Sarıtaş ve ark., 2014). Yapılan birçok çalışmada hemşirelik öğrencilerinin yarıdan fazlasının hemşireliği isteyerek 

seçtiği ve genellikle ilk tercihleri arasında olduğu bulunmuştur (Demiray ve ark.,  2013; Çıtlık Sarıtaş ve ark., 

2014; Nazik ve Arslan, 2014; Birimoğlu ve Ayaz, 2015). Hemşirelik mesleğini ideali olduğu için seçen 

öğrencilerin meslek imajı algısının diğer öğrencilerden daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Çıtlık Sarıtaş ve ark., 

2014).  Özpancar ve ark. (2008)’nın hemşirelik 1. sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmada öğrencilerin yarıdan 

fazlasının “hemşirelik toplumda değer verilen bir meslektir”, “hemşirelik mesleği toplumda önemli bir statüye 

sahiptir” ve aynı zamanda “hemşireler doktorların yardımcısıdır” ifadelerine katıldıklarını belirtilmiştir (Özpancar 

ve ark., 2008). Bir başka çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğu hemşireliği ideal meslek olarak 

gördüğünü ve hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajını olumlu algıladıklarını ifade etmiştir (Andsoy ve ark., 

2012). Kızılcık Özkan ve ark.  (2017)’nın çalışmasında ise hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik 

orta düzeyde imaj algısına sahip oldukları,  öğrencilerin üçte birinin hemşireliği toplumda saygı duyulan bir meslek 

olarak algıladığı belirlenmiştir (Kızılcık Özkan ve ark., 2017). Yapılan bir diğer çalışmada hemşirelik 

öğrencilerinin hemşirelik imajı puanlarının (71.39 ±6.69) diğer bölümlerde okuyan öğrencilerden (60.97±7.38) 

istatistiksel olarak yüksek olduğu bulunmuştur. (Özdelikara ve ark., 2015). Dağhan ve ark. (2016)’nın hemşirelik 

bölümü dışında diğer bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinde yaptığı çalışmada, öğrenciler ideal kariyer 

olarak hemşirelik mesleğini “bakım verme, üniversiteye gitme, el becerisi, iş yoğunluğu, çok çalışma” gibi 

özellikleri ile tanımlamış ve algılamıştır. Ancak “güçlü ve lider olma” gibi kavramlarla örtüşen bir meslek olarak 

algılamadıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte hemşire yakını olan ve hayatında en az bir kez hemşire ile 

temas/iletişim kuran öğrencilerin hemşire imajı algısının olumlu olduğu saptanmıştır (Dağhan ve ark.,  2016).  

Sonuç olarak toplumda hemşirelik imajının geçmişten günümüze doğru olumlu yönde değişim gösterdiği 

ve toplumun, hemşirelerin ve öğrenci hemşirelerin hemşirelik imajı algısının orta düzeyde olduğu söylenebilir. 
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Abstract 

Aim: To report a 10 years old boy poisoning following of ingestion of Osyris Alba and increase the awareness of 

plant poisoning. 

Results: Physical examination and vital sign has been examined. A 10 years old boy presented with symptoms of 

dizziness, diaphoresis, and vomiting approximately 2 hours after consumption of an unknown fruit. With further 

enquiry into his symptoms, he reports that dizziness started 30 minutes after consumption of unknown fruit berries, 

further accompanied by 3 episodes of vomiting. The boy reports no fever, cough, dyspnea, diarrheal or rash 

symptoms, but blood pressure was 90/60 mmHg. After a follow up period, the boy discharged. 

Conclusion: Here, at some point, vomiting of Osyris Alba ingestion might prevent the serious clinical scenario. 

Growing interest of herbs also misleads the children and more education should be given to population in order to 

prevent similar cases of plant poisoning.  

 

Özet 

Amaç: Osyris Alba yenilmesini takip eden 10 yaşında bir vakayı bildirmek ve bitki zehirlenmeleri konusunda 

farkındalıkları arttırmak. 

Bulgular: Fiziksel ve yaşam bulguları muayene edildi. 10 yaşındaki çocukta, bilinmeyen meyvenin yenilmesinden 

yaklaşık 2 saat sonra baş dönmesi, terleme ve kusma mevcuttu. Daha ötedeki fiziksel bakısında, baş dönmesinin 

bilinmeyen meyveyi yedikten 30 dakika sonra başladığı, ardısıra 3 kez kustuğu öğrenildi. Herhangi bir ateş, diyare 

ve kzarıklık tanımlanmadı ancak, kan basıncı 90/60 mmHg idi. Takip sürecinden sonra, çocuk taburcu edildi.  

Sonuç: Bu vakada, Osyris Alba yenilmesi sonrası kusma, daha ötedeki ciddi klinik tablo gelişmesini bir derecede 

önlemiş olmalı. Bitkilere olan artan ilgi, çocukları yanlış yönlendirmekte ve topluma benzer bitki zehirlenme 

vakalarının önlenmesi için daha fazla eğitim verilmelidir.  

 

A 10 years old boy reports to the pediatric emergency with symptoms of dizziness diaphoresis, and vomiting 
approximately 2 hours after consumption of an unknown fruit, with further enquiry into his symptoms he reports 
that dizziness started 30 minutes after consumption of unknown fruit berries, further accompanied by 3 episodes 
of vomiting. The patient reports no fever, cough, dyspnea, diarrheal or rash symptoms. 

Vital signs are temperature 36.6 degrees, pulse 70/min and the blood pressure measured as 90/60 mmHg, SpO2 

98, Body Weight 39.8kg, ECG on admission is unremarkable as it shows normal sinus rhythm. On physical exam 

he is diaphoretic on gross examination he appears tired, otherwise he is well appearing alert cooperative and does 

not seem to be in any respiratory distress. 

Oropharynx is hyperemic with purulent postnasal discharge; tonsillar appears hypertrophic grade 3 no crypts. 

Palpation cervical and axillary lymph nodes have shown no lymphadenopathy. 

Conjunctiva appears normal no midriasis or no miosis, scleras are normal appearing, right and left tympanic 

membranes are normal appearing. 
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Respiratory system: Both hemithorax are resonant and clear on auscultation 

CVS: The heart sound is rhythmic, no murmur heard on auscultation 

Abdomen: Normoactive sounds no defense or rebound no organomegaly detected. 

Neurologic: cranial nerves are intact, deep tendon reflex intact. Direct light and indirect light reflexes are present. 

His laboratory studies are unremarkable. 

DISCUSSION 

The fruit was brought in by the parents. First on inspection the type of fruit presented was not easily identified 

they are small red-orange berries reported to have sweetened taste. Upon further enquiry it was suggested that the 

fruit is a popular recipe believed to be “Kızılcık” also known as Cornelian cherry, the scientific name Cornus mas 

commonly found here in Turkey. It was later revealed that there are at least three other fruits with similar structures 

raising the suspicion and question of the fruit which was indeed consumed. Our hypothesis was later confirmed 

after we went to the site and took samples of the plant and showed it to Botanists here at our University we found 

out the plant happens to be another species called Osyris alba (Morcak). The plant is generally short does not grow 

more than 150 cm in height. The stem is woody, brown or dark green, sometimes creeping on the ground. This 

plant has numerous longitudinally striated branches, green when young. The leaves are linear, lanceolate, 

coriaceous, and persistent, although sometimes deciduous. They are about 15–35 mm long and 1–5 mm wide. 

They are produced during the winter, while in summer they are almost totally absent. Flowering period extends 

from March to June. The fruits are small, red, fleshy drupes, 4–6 mm in size (Web 1). This shrub is used for making 

a broom in Turkey (Web 2). 

We have a limited number of journals on Osyris Alba and we thought this might be of immense importance too, 

adding to the scientific literature at hand. According to previously done research it is shown to be effective as an 

anti-parasitic mainly against Entamoeba histolytica and Giardia intestinalis (Al-Jaber et al., 2010). From 

chromatographic analysis it contains mainly Osyrisine, catechin, and catechin-3-O-α-L-rhamnopyranoside which 

are the main chemical constituents with the anti-parasitic effects it however contains other compounds which are 

quinolizidines, alkoloids, faty acids, amino acids, phenolics and carbohydrates (Al-Jaber et al., 2010). Upon 

presentation of the patient at the emergency department it was postulated that atropin like compound might be 

responsible for his diaphoresis and vomiting symptoms. After these symptoms he developed low blood pressure. 

Consumption of Osyris Alba berries in this case (approximately 30) was reasoned to be responsible for his 

symptoms. As the plant contains more than 16 chemical components, it is quite challenging to find which of the 

constituents was directly responsible for his symptoms. As this herb has been seen as a potential drug as an anti-

parasitic against anaerobic protozoal parasites it is therefore paramount to take into consideration to this side effect 

hence the motivation for this write up. 

The plant is belongs to Santalaceae family and Osyris genus (Aronne et al, 1993). The genus of Osyris should have 

similar active constituents, but interestingly, some of members of Osyris genus are suggested as traditional 

medicine as anti-diarrhea, anti-malaria and antifungal agents and even to treat kidney disease and cancer (Rached 
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et al., 2016). Osyris quadripartita (Osyris lanceolata; wild tea plant) has been used to treat peptic ulcer disease in 

Ethiopian folk medicine and found effective on a rat model (Abebaw et al, 2017).  

The new trend in the search for cure and treatment in alternative and herbal medicine has called for a need for a 

new field of watching out for side effect adverse effects of herbal drugs- Phytovigilance. The reason why this is 

necessary stems out of the ration and the school of thought that reasons that if complementary medicines posology 

can be known the posology and chemical structure mode of action, the dynamics and kinetics of herbal medicine 

and their adverse effect should be on the deck. As more and more cases such as the case described in this write up 

would provide and more common in daily medical practice. As the famous Paracelsus would put it everything is 

poison only the dose makes therapeutic. This also brings us to the question of the therapeutic against the harmful 

doses of these herbs. Arguably some would have a narrow therapeutic index which translates to a thin line between 

life and death for the patient consuming this natural remedies for medical benefits. 
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Figure 1. A branch of Osyris Alba with berries. 
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Abstract 

Objectives: Dietary supplements (DS) uses are becoming more and more popular in our lives. This review study 

aims to highlight reasons of its usage, its most important toxicological events, the adulterations that can be threats 

to our health, its relationships with liver, kidney, heart toxicity and cancer, and how FDA acts to regulate dietary 

supplements. Additionally, in this review we have emphasized to clarify the misconception that the crude plants 

and herbs can give us cure because of the fact that majority of drugs derives from plants; reinforce that dietary 

supplements are not that innocent as they are commonly thought to be and lastly call attention of the doctors to 

contribute in publishing the poisoning and toxic effects of dietary supplements including herbs so that the 

awareness can increase. 

Methods: The method consisted in reviewing previous literature related to dietary supplements and herbs and their 

toxicity. The researches were conducted from publications of Google Scholar, PubMed, FDA, Science Direct, 

PubMed and others databases that are written in the references using the words dietary supplement, food 

toxicology, dietary related poisonous of heart, liver, kidney, cancers and dietary supplement as keywords for 

researches. 
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Findings: 7 herbs and 5 dietary supplements found to be related to cardiotoxicity. 25 herbs and 12 DS are related 

to hepatotoxicity, 7 herbs and 10 dietary supplements are nephrotoxic and only one herb is related to cancer in 

humans so far. 

Results and Conclusions: FDA regulates the DS and its ingredients under Dietary Supplements Health and 

Education Act, controls the product in use whether they have or not misidentification, adulteration, mislabelling, 

false claim and contaminations. As it is known the use of herbs and dietary supplements are very common all over 

the world; but, their usage for treatment should not be recommended because they can mislead people when taking 

important decision and health measures, drug side effects of hidden drugs can mislead the clinician, drug 

interaction can mask the clinical features or situation as well as economical cost and lost that it leads to and one 

of the most important problem is that there is no limit of use (undetermined posology).  
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Özet 

Amaç: Diyet takviye ürünlerinin kullanımı, yaşamımızda her geçen gün daha popular olmaktadır. Bu makalenin 

amacı, bunların kullanım nedenlerini, önemli toksik olayları, karaciğer, böbrek, kalp toksisitesi ve kanser ile ilişkili 

sağlığımızı tehtid eden tağşişlerini ve FDA’nın diyet takviye ürünlerini nasıl düzenlediği aydınlatmaktır. İlaven, 

bu makalede, ilaçların büyük çoğunluğunun bitkilerden elde edildiği gerçeği ile ham haldeki bitki ve otların tedavi 

edici olduğu yanlış inancını açıkça vurgulamayı; diyet takviye ürünlerinin yaygın olarak düşünüldüğü gibi masum 

olmadıklarını ve son olarakta, doktorların farkındalıkları arttırmak için otları da içeren diyet takviye ürünlerinin 

toksik etkilerini ve zehirlenmelerini yayınlayarak katılmalarını dikkate sunduk.  

Metod: Method bitkisel ve diyet takviye ürünleri toksisiteleri ile ilişkili önceki literatürlerin değerlendirilmesini 

kapsamaktadır. Araştırmalar, diyet takviye ürünleri, gıda toksisitesi, diyetle ilgili kalp, karaciğer, böbrek kanser 

kelimelerini kullanarak, kaynaklar bölümünde yazıldığıüzere, Google Scholar, PubMed, FDA, Science Direct, 

PubMed ve diğer veri tabanlarındaki yayınlar üzerinden yapılmıştır. 

Bulgular: Bugüne kadar, 7 bitki ve 5 diyet takviye ürünü kardiyotoksisite ile, 25 bitki ve 12 diyet takviye ürünü 

hepatotoksisite ile, 7 bitki ve 10 diyet takviye ürünü nefrotoksisite ile ve sadece bir bitki insanlarda kanser ile 

ilişkilendirilmiştir. 

Sonuçlar: FDA, diyet takviye ürünleri ve bileşenlerini Diyet Takviye Ürünleri Sağlık ve Eğitimi Kuralları ile 

düzenler, kullanımdaki ürünün yanlış tanımlanmadığını, tağşişini, yanlış etiketlenmediğini, hatalı ifadeleri ve 

kontaminasyonunu kontrol eder. Bilindiği üzere, bitkilerin ve diyet takviye ürünleri tüm dünyada oldukça yaygın 

kullanılır; fakat, kullanımları sağlık değerlendirmesi ve önemli kararların alınmasında insanların yanlış 

yönlendirilmesi, içeriğindeki gizli ilaçların yan etkileri ile klinisyeni yanıltması, ilaç etkileşimleri ile klinik 

bulguları ve tabloyu maskelemesi, ve aynı zamanda ekonomik yük ve kayıba neden olması ve en önemlisi de 

posolojisinin belli olmamasından dolayı önerilmemelidir.  

Keywords: Adulteration of dietary supplements; Herb toxicology; Herbs poisoning;  

Anahtar kelimeler: Diyet takviye ürünlerinin tağşişi; Bitki toksikolojisi; Bitkilerle zehirlenme 

 

 
Introduction 

With the advance that have been registered in technology, travelling became easier, machines are now doing the 

hardest, physical force requiring works and this makes our lives more sedentarily and with less movement. The 

needs of sports and workout have increased then the need of good and complete diet has become an issue of 

extreme importance since some diseases origins and the development of some pathological conditions have been 

shown to be related with the deficiency of vitamins, minerals, amino acids etc. For this reason dietary supplement 

usage has been increasing its popularity more and more. Nearly more than a half of the adult population of the US 

uses dietary supplement (Bailey et al, 2013). It is estimated that in Turkey the market size of the dietary supplement 

will reach nearly 205 million Euros by 2020 (Ergen and Bekoglu, 2016). Besides the wars and catastrophes of this 

decade the population of the World is considered to be increasing faster mainly in under development and in 

developing countries. Our diet became supplied of different things and most of people just use it because of its 

claimed positive effects in our body but are never aware and never worry about the negative effects they can have 

in our organism such as drug interaction, masking underlying pathological conditions, poisoning, when adulterated 
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can cause many other undesirable conditions. The need of a clear definition of dietary supplement has gain 

importance in the international meetings on the topic and according to the last definition, it is a non-tobacco product 

containing at least one of the dietary ingredients such as vitamins, minerals, amino acids, botanicals including 

herbs, increased dietary intake supplements, metabolite, concentrate, constituent, extract and combinations of 

different ingredients mentioned previously intended to supplement the diet (Brown 2018a). It can be in powder, 

soft gel, tablet, gel cap, capsule, tablet liquid or other form. It must not be sold or represented as conventional 

foods, meal or diet. They are just supplements and they must be ingested orally. 

Methods 

The documental information on dietary supplement and herbs has been obtained from different sources. To make 

the summary easy we divide the topics of our research in parts and type the keywords of each part in the Google 

Scholar, PubMed, Research Gate, T.C. Tarim ve Orman Bakanligi as written in the references. The parts are dietary 

supplement in our life, liver toxicity, heart, kidney and cancer related dietary supplement and herbs. For the general 

information, definitions on dietary supplements and the needs of usage, safety, regulation and adulterations we use 

FDA database.  

For the dietary supplements, herbs and heart we used the keywords like dietary supplements and heart, cardio 

toxicity related herbs and dietary supplements, and words like hypokalaemia, hypertension, hypotension 

bradycardia, tachycardia, arrhythmia ventricular fibrillation cardiac arrest, death and heart failure related dietary 

supplement and herbs. 

For the dietary supplements and liver we used the keywords like high liver enzymes hepatitis, hepatic fibrosis, 

hepatic steatosis hepatic cirrhosis, veno-occlusive disease and acute liver failure, liver transplant, hepatic necrosis 

and death plus dietary supplement or herbs.  

For the dietary supplements and kidney we used the keywords like nephron toxic, nephritis, necrosis, nephrotic 

syndrome, kidney transplant, kidney stone, acute kidney injury, chronic kidney disease, and death plus dietary 

supplement or herbs. 

For the dietary supplements and cancer, the keywords like dietary supplements, dietary extract, related herb or 

dietary supplement name and combining it with the words like cancer or carcinogenic. 

We use the list of case reports on dietary supplement and herbs adulteration to make the table (Table 1) of the most 

common dietary supplements and herbs adulteration. 

Findings: 

Heart related dietary supplements and herbs according to the articles in PubMed and references given nearly 7 

herbs except the banned ones and five DS except the six no longer sold and were reported of causing heart toxicity. 

Don quai, Jim bu huan (Lycopodium serratum), Thunder god vine or Lei gong teng (trypterigium wilfordii Hook 

F), Tting kung teng (Erycibe henryi prain ) from Chinese Medicine, Aswagandha (Withania somnifera) an 

Ayruvedic herb and blue cohosh (caulophillum thalictroides) and Yohimbine (Pausinystalia Johimbe) from North 

American Herbs. Aconitum and Ephedra species are not sold any more in the US. Apart from the 6 that are not 

sold anymore among the DSs Bitter orange, caffeine, certain energy drinks nitric oxide products and calming 

products are related to heart toxicity. (Brown, 2018a). 
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There are 12 dietary supplements and 21 herbs that are related to liver injury and toxicity. The most reported one 

is Germander followed by Black cohosh, Kava extract and Green tea extracts. As liver is an organ in charge of 

eliminating the toxins, it is at risk of being injured by drug, dietary supplements as well as their metabolites 

indirectly that can be by immune reactions, mitochondrial inhibition or cell stress (Brown 2017b). The reported 

cases happens more on individuals with risk factors like female gender because of more use of antidepressants 

they are more likely to develop autoimmune hepatitis (Andrade et al., 2008), high dose is also important for drug 

dose that exceed 50 to 100 mg per day and dietary supplements for instance seeds of Psoralea corylifolia used in 

the treatment of osteoporosis when 10 times the normal dose can lead to acute hepatitis (Nam et al., 2005). The 

other example of DS is Vitamin A and niacin that was in the list of hepatotoxicity just because of excess use. 

Malnutrition protein calorie, restricted feeding, fasting and starvation can increase the risk of drug induced liver 

toxicity (Brown 2017b) as well as alcoholism (Andrade et al., 2008). Genetics, race and concomitant drug or 

dietary supplement (Chalasani et al, 2014). 

The real liver injury prevalence associated with dietary supplement and publications of prevalence researches are 

prospective or retrospective, the studies have not been based on a population (Vuppalanchi et al., 2015). Liver 

injury caused by dietary supplements are lower than drug induced liver injury that is considered as rare, in crescent 

order non steroid anti-inflammatory, antiepileptic and antibiotics. More than a thousand of known classical drugs 

are potentially toxic to liver and (Brown 2017b) based on this review only nearly 12 DS presently sold are 

hepatotoxic a part from the nine that are not sold anymore in the US.  

Nephrotoxicity is very important and even more important in patient with risk factors like chronic kidney disease, 

diabetes mellitus, hypertension, family story of kidney disease. sepsis, heart failure, history of nephrotoxin 

exposure, patient older than 60 with pre-existing renal insufficiency. Due to its susceptibility to toxic products, 

drugs are amongst the common cause of injury (Garella, 1993; Naughton, 2008). It is responsible for around 20% 

of the kidney injury acquired in the community or hospital (Nash et al., 2002). The prevalence of kidney injury in 

Africa is though unknown but herbal medicine is a source of nearly 35% of it (Akpan and Erikpo, 2015); in South 

Africa 80% of black community uses folk remedies from traditional healers (Luyckx et al., 2004; Wojcikowaki et 

al., 2004). In regions other than Africa, depending on common food, animals, plants, insect, cultural costume 

environmental conditions and melamine one of the examples of epidemic kidney injury in Chinese infant receiving 

milk (Bacchetta et al, 2009) 

Considering the cancer related herbs and dietary supplements from the articles and reviews from PubMed only 

dietary supplements that contains Guang fang ji in which alkaloid (aristolochic acid) is the active compound were 

related to cancer in human. It was adulterated in Belgium by its inclusion in a weight loss formula. Approximately 

46% of the patient in the end stage renal disease resulting in the use of aristolochic acid nephropathies developed 

urothelial carcinomas (Brown AC,2018b). In the references written it was found with different names like Fang ji, 

Fang chi, Mokuboi (Japanese), Kou boui (Japanese), Kwangbanggi (Korean). The US FDA prohibited the entrance 

of all the botanical that contains aristolochic acid in the US after emitting an alert to the companies and industries 

related to its production in 2001. Besides this, there are also other herbs like Aloe vera in which its oral 

administration in rats after two years increased the incidence of colon adenoma (Boudreau et al., 2013a; Boudreau 

et al., 2013b) leading the International agency for research in Cancer to conclude that there is a possibility that can 
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be carcinogenic to humans, but till now, there are just sufficient evidence of its carcinogenic effects of its intire 

leaf extracts in rats.Sassafras, Kava extract, Coltsfoot (Tussilago farfara) in limited dose had been approved by 

German commission E for bronchitis, cough and mouth and pharynx inflammation. It is reported by (Hirono et 

al.,1976) to increase the incidence of liver cancer hemanogioendotelial sarcoma in rats. Another concern is also 

because it contains pyrrolizidine alkaloids which are known as hepatotoxic. Ginkgo biloba as also had history of 

use for thousands of years in Chinese traditional medicine International Agency for Research Cancer (IARC) 2016 

the possibilities of its carcinogenicity in human has been suggested, but in rats there are sufficient evidences of its 

extracts carcinogenicity. Goldenseal has been used by Native Americans as yellow colouring agent and as medical 

remedy to treat diarrhea caused by gastric infections and also as topical ointment on skin infections IARC 2016. 

Rat studies have suggested its increased risk of liver cancer and the conclusion was that it is there is a possibility 

of its carcinogenicity in human but for rats the evidence has been sufficient. Groundsel or Gordolobo yerba because 

of containing pyrrolizidine alkaloids, are not recommended due to hepatotoxic potentiality in human (Fox et al., 

1978). It has also been used as tea in Mexico and US to infant for colic worm remedy and for epilepsy (Grunewald 

et al., 2007) and such practice has been considered inadequate. Confrey has been associated to liver toxicity and 

cancer in rats that is why it has been recommended caution against its internal use. FDA advised the dietary 

supplements manufacturers to remove its products from the market because it contains pyrrolizidine alkaloids 

which are known to be hepatotoxic in animal and with additionally evidency of its carcinogenetic effects (FDA, 

2001C, P.1). 

The most commonly adulterated dietary supplements even though it is illegal continues to be drugs (Sarma et al, 

2016) in which sexual performance drugs such as phosphodiesterase-5 inhibitors, testosterone, 5.5% contained 

yohimbine , fibranserin, phentolamine, weight loss suppressants such as sibutramine together with 

phenolphthalein, diuretics, laxatives, anorexiants and stimulants and the usage of anabolic steroids for sport 

performance. Sibutramine has been reported to increase the blood pressure, increase the pulse rate, stroke and 

other cardiovascular events as well as Phenolphthalein that had been found as a laxative and due to its 

carcinogenicity alarm. The fat burners are caffeine, carnitine, green tea extract, conjugated linoleic acid, garcinia 

cambogia that contains hydroxicitric acid extract claimed to be responsible for inhibition of ATP citrase lyase the 

enzyme, response for fatty acid synthesis, forscolin (increases the cAMP), crominum, kelp that may affect 

negatively the thyroid gland and fucoxanthin having brown and seaweed pigment (Jeukendrup and Randell, 2011). 

Also, appetite suppressant like Sibutramine or other drugs were detected in fat burners but not in their labels. 

Conclusion and recommendation  

Botanical have great importance to conventional medicine since around 30% of drugs that we use are made of 

active plant substances. The awareness on the usage of dietary supplement and herbs is still very important even 

though there are not enough researches to show its real prevalence causing different organ toxicity. Avoiding the 

use of dietary supplement without consulting the physician is also important. There must be serious studies in the 

areas where the uses are frequent and the governments should adopt some measures to inform the community and 

alert them about the consequences usage. FDA regulates the DS and its ingredients under DSHEA control the 

product in use whether they have or not misidentification, adulteration, mislabelling, false claim and 

contaminations. As it is known the use of herbs and dietary supplements are very common all over the world and 
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their usage for treatment are unacceptable because they can mislead people when taking important decision and 

health measures, drug side effects of hidden medicine can mislead the clinician, drug interaction can mask the 

clinical features or situation as well as economical cost and lost that it leads to and one of the most important 

problem is that there is no limit of use (undetermined posology). Under normal conditions, dietary supplements 

have low probability of causing injury of visceral organs but when there are pre-existing diseases or conditions it 

makes it easier to be toxic. Lastly we strongly recommend the clinicians to contribute in publication of case reports, 

professionals of health, that are in connection with medical and health TVs and radiophonic programs to increase 

the awareness of the toxic effects that the dietary supplements and herbs so that people could be informed and 

decide consciously on what to use. 

Table 1. Some examples of drug adulteration from different countries. 

Product  Adulteration Country Literature  

Hair growth compounds Minoxidil 

Triaminodil 

Finasteride  

Korea Lee et al, 2018 

Chocolate Sildenafil 

Tadalafil 

Turkey TC Tarim ve Orman Bakanligi ifsa 17.12.2016 

Coffee Sildenafil Turkey TC Tarim ve Orman Bakanligi ifsa 17.12.2016 

Herbal mixture capsule Sibutramine 

Sildenafil 

Turkey TC Tarim ve Orman Bakanligi ifsa 17.12.2016 

Propolis Quinidin Turkey TC Tarim ve Orman Bakanligi ifsa 17.12.2016 

Dietary supplements PDE5 inhibitors such as sildenafil, 

tadalafil, verdenafil 

Turkey Santillo and Mapa, 2018 

Slimming products Sibutramine Germany Vidal and Quandte, 2006 

Jung et al., 2006 

Herbal dietary supplement; 

natural source of caffeine 

Ephedrine  

Pseudoephedrine 

Nor pseudoephedrine 

Methyl ephedrine 

 

USA 

Gurley et al, 2000 

Chinese Herbal product Steroids Singapore Fung FY and Linn YC, 2017 
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123-) SÜLÜNESLERİN (SOLEN MARGINATUS) YAŞAM ALANLARINDA  

SEDİMENT YAPILARI 
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Özet 

Solen marginatus Solenidae familyası içerisinde yer alan önemli çift kabuklu türlerinden birisidir. 

Türkiye kıyılarından olta yemi olarak kullanılması nedeniyle toplanmasına karşın diğer ülkelerde insan gıdası 

olarak kullanılmaktadır. Sülünesler bentik organizmalar olup kendilerini sediment içine gömerler. Bu çalışmada 

sülüneslerin yoğun olarak toplandığı İzmir Körfezi Tuzla kıyılarından sediment örnekleri alınarak incelenmiştir. 

Sediment örnekleri laboratuvara getirilmiş ve ağırlıkları sabit kalana kadar 50-60 C⁰ etüv içerisinde kurutulmuştur. 

Örneklerin bir kısmı 550 C⁰’de yakılarak sediment içindeki organik madde miktarı belirlenmiştir.  Kurumuş 

sediment örnekleri Wentworth şeması dikkate alınarak farklı göz açıklığına sahip (2000µm, 1000 µm, 500 µm, 

250 µm, 125 µm, 63 µm) eleklerden elenerek sınıflama işlemi gerçekleştirilmiştir. Wentworth şemasına göre tane 

boyut sınıflaması yapılmıştır. Elemeler ve sınıflama sonrasında sediment yapısının ince kum özelliğinde olduğu 

tespit edilmiştir. Organik madde miktarı inorganik madde miktarından düşük olduğu saptanmıştır.  

 

Teşekkür: Bu çalışma 116O646 nolu Proje ile Tübitak tarafından desteklenmiştir.  

 

  

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, Sülünes, Solen marginatus, sediment 

 

 

SEDIMENT STRUCTURES IN LIVING AREAS OF  

RAZOR CLAM (SOLEN MARGINATUS)  
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ABSTRACT 

Solen marginatus is one of the major bivalve species within the Solenidae family. Although razor clam is 

used as bait at the coast of Turkey, it is being used as human food in other countries. Razor clams are benthic 

organisms and they embed themselves into the sediment. In this study, sediment samples were taken from Tuzla 

coast of Izmir Bay where clams were high population. Sediment samples were brought to the laboratory and dried 

in a 50-60 °C in oven until the weights were constant. Some of the samples were burned at 550 ° C to determine 

the amount of organic matter in the sediment. The dried sediment specimens were classified by sieving from 

different sieves (2000 μm, 1000 μm, 500 μm, 250 μm, 125 μm, 63 μm) using the Wentworth scheme. According 
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to the Wentworth diagram, grain size classification was done. It has been determined that the sediment structure 

has fine sand properties after sieving and classification. The amount of organic matter was determined to be less 

than the amount of inorganic material. 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebelikleri süresince yeşil çay tüketen sıçanlar ve yavrularının karaciğer dokularında 

CK-18 molekülünün ekspresyonunun ve düzeyinin değerlendirilmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 18 adet Wistar Albino dişi gebe sıçan kullanıldı: Grup 1: Kontrol, Grup 2: Yeşil 

çay (50 mg/kg, Yeşil çay ekstraktı, oral gavaj). 21 günlük gebeliğinin sonunda, her iki grupta yer alan anne sıçanlar 

ve yavruların doğdukları ilk gün karaciğer dokuları çıkarıldı.  Dokudaki CK-18'in ekspresyonu ve düzeyi 

immünhistokimya ve ELISA ile değerlendirildi.  

Bulgular: Anne kontrol ve yeşil çay grubu karaciğer dokularında santral venlerin çevresindeki hepatositlerin hücre 

zarlarına yakın, kuvvetli CK-18 immunoreaksiyonu gözlendi. Yenidoğan kontrol grubunda ise santral ven 

çevresindeki hepatositlerde zayıf CK-18 reaksiyonu gözlenirken, yeşil çay grubunda hepatositlerin hücre zarı 

mailto:oya.sayin@deu.edu.tr
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yakınında oldukça kuvvetli CK-18 immunoreaksiyonu gözlendi. Biyokimyasal bulgularımızda da, anne kontrol 

ve yeşil çay gruplarının karaciğer CK-18 düzeyleri yüksek ve aralarında anlamlı fark gözlenmezken, yenidoğan 

yeşil çay grubunda CK-18 düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı yüksek bulundu. 

Tartışma ve Sonuç: Bu immünohistokimya ve ELISA sonuçları, gebelikleri süresince yeşil çayın anne tarafından 

tüketilmesinin yenidoğan karaciğerinde hücre hasarına neden olabileceğini düşündürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil çay, Yenidoğan, CK-18, Karaciğer 

 

Abstract 

 Purpose:  The purpose of this study was to evaluate expression and level in the liver tissue of CK-18 molecule 

of pregnant rats consuming green tea in during pregnancy and their offspring.  

Materyals and Methods: 18 adult female wistar albino rats were used: Group1: control, Group2: treated with 

green tea extract (50 mg/kg, green tea extract, oral gavage). The liver was removed at the end of the 21st day in 

both groups. Expression and level of CK-18 in the tissue were evaluated by immunohistochemistry and ELISA.  

Results: Strong CK-18 immunoreaction was determined near the cell membranes of hepatocytes around the 

central venules in the liver of maternal control and green tea group. In the newborn control group, a weak CK-18 

reaction was observed in hepatocytes around the central vein, whereas in the green tea group, a strong CK-18 

immunoreaction was observed near the cell membrane of hepatocytes. In our biochemical findings, liver CK-18 

levels of mothers control and green tea groups were high and there was no significant difference between the two 

groups. In the otherwise, CK-18 levels of newborn green tea group were statistically higher than control group.  

Discussion and Conclusion: These immunohistochemical and ELISA results suggest that consumption of green 

tea during  pregnancy by mother may cause to cell injury in the liver of the newborn. 

Keywords: Green tea, Newborn, CK-18, Liver 

 Yeşil çay; Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen ve dünya çapında sudan sonra ikinci 

sırada yer alan son derece popüler bir içecektir. Yapısında bulunan en önemli kateşinler;  (-)-epigallokatesin galllat 

(EGCG), (-)-epikateşingallat (ECG),                   (-)-epigallokateşin (EGC) ve (-)-epikateşin’dir (EC) (1). 
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Epidemiyolojik ve laboratuar çalışmalarında, yeşil çayın antioksidan, antihiperglisemik, hipokolesterolemik ve 

antikarsinojenik etkilerinin olduğu gösterilmektedir (2).  

 Literatürde yapılan çalışmalarda yeşil çayın karaciğerde iskemi-reperfüzyon hasarı, fibrozis ve alkolün 

indüklediği hasarı azaltıcı olumlu etkileri gösterilirken (3-9), son zamanlarda yeşil çayın bu yararlı etkilerine 

rağmen yüksek miktarda tüketiminin karaciğer toksisitesine neden olduğu da bildirilmektedir (10-12).  Yapılan 

çalışmalarda; yeşil çayın insanda 4 hafta süreyle 800 mg/gün’lük tüketilmesinin (13), sıçanlarda kısa dönem (14)   

2000 mg/gün-28 gün ve uzun dönem 1200 mg/gün-6 ay (15) tüketiminin güvenli olduğu gösterilirken, bazı 

çalışmalarda yeşil çayın zıt etkisinin olabileceği bildirilmektedir (16,17). 

 Sitokeratinler; epitel dokuların sitoplazmalarında bulunan doku veya organa spesifik proteinlerdir. 

Sitokeratin-18 (CK-18);  karaciğer, barsak ve diğer epitel dokularda total proteinlerin yaklaşık %5’inde bulunan 

intermediate flament proteindir. Kaspazlar olarak bilinen hücre içi sistein proteaz ailesi hepatosit hasarı ve 

apoptozunda potansiyel bir role sahiptir. Kaspazlar sitokeratin-18 (intermediate flament protein) dahil farklı 

substratlarla reaksiyona girererek apoptotik değişiklikler ve hasara neden olurlar. CK-18 salınımı; DNA sentezi, 

protein sentezi ve hücre bölünmesi ile paraleldir bu nedenle karaciğer karsinomunda yüksek düzeyde 

bulunmaktadır (18,19). 

 Literatürde gebelik süresince yeşil çay tüketiminin yenidoğanda neden olabileceği yan etkiler henüz 

açıklığa kavuşmamıştır. Çalışmamızda gebelik süresince uygulanan yeşil çay ektraktının yenidoğan sıçanların 

karaciğer dokularında neden olabileceği hücre hasarı immunohistokimyasal ve biyokimyasal olarak incelenmesi 

amaçlandı. Bu amaçla; hücre hasar belirteci olan CK-18 molekülünün ekspresyonu ve düzeyi değerlendirildi.  

 

MATERYAL VE METOT  

Deney Protokolu 

Çalışma için, Celal Bayar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul’ndan              21.01.2015/77.637.435.11 

tarih ve protokol no ile Etik onay alınmıştır.                                      Bu çalışmada 18 adet dişi Wistar-albino dişi 

sıçanlar kullanıldı. Uygun siklusa                  girmiş tüm dişi sıçanlar bir gece erkek sıçanlar ile aynı kafeste 

bekletildi. Ertesi gün vajinal smear ile çiftleşmesi tespit edilmiş olanlar 2 gruba ayrıldı (n=9), 1. grup: Kontrol  

(standart diyet ve sınırsız içme suyu), 2. grup: Yeşil çay (standart diyet ve sınırsız içme suyu ve 50 mg/kg yeşil 

çay ekstraktı, 21 gün gavaj). Gebe sıçanlarla 21 gün deneye devam edildi. 21 günlük gebeliğin sonunda  her 
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anneden rastgele 2 yavru seçildi. Her iki grupta toplam 18 anne ve doğdukları ilk gün 36 yavru sıçanlar ketamin 

(90mg/kg) ve ksilazine (5mg/kg) intraperitonal enjeksiyonu ile sakrifiye edildi. Servikal dislokasyondan sonra her 

iki gruptaki anne ve yenidoğan karaciğer dokuları çıkartılarak bir kısmı ışık mikroskop takipleri için fiksatiflere 

konuldu, diğer kısmı biyokimyasal parametreleri değerlendirmek üzere -80oC derecede derin dondurucuda 

saklandı. Anne ve yenidoğan karaciğer dokularında apoptozis belirteci olan CK-18’in dokudaki ekspresyonu 

immunohistokimyasal olarak, dokuda düzeyleri ise ELISA ile değerlendirildi. 

 

Yeşil Çayın sıçanlara oral gavaj ile verilmesi 

Anne sıçanlara oral gavaj ile 21 gün yeşil çay ekstraktı verildi. 100 gr’lık kurutulmuş yeşil çay yaprakları 

laboratuar blendırından geçirildi ve 1 saat süresince 1L distile suda 35°C’de ekstrakte edildi. Ekstrakt filtreden 

geçirilerek 3000 rpm de 15 dk santifüj edildi. Temiz süpernatan alındı ve kalan pellet distile su ile karıştırılarak 

35°C’de tekrar ekstrakte edildi ve ardından santrifüj edildi. Temiz süpernatan toplandı, yüksek basınç altında 

vakumlandı ve      -20 °C’de saklandı (20).  

İmmunohistokimyasal Çalışmalar 

İmmunohistokimyasal çalışmalar için; CK-18 antikoru kullanıldı. Deparafinizasyon ve rehidrasyondan sonra 

kesitler Tris buffer (Distile suda çözünmüş 50 mM Tris base ve 150 mM NaCl) içinde bekletildi. Daha sonra doku 

endojen peroksidazını inhibe etmek amacıyla 5 dk %3’lük Hidrojen peroksit (LabVision, USA) uygulandı. Fosfat 

tampon solüsyonu (PBS, Neomarker, Fremont, CA, USA), ile yıkanan kesitler 1 saat oda ısısında bloklama 

solusyonu (İnvitrogen, CA, USA) ile inkübe edildi ve ardından CK-18 antikoru ile bir saat +4oC’de 1 saat inkübe 

edildi. Ardından PBS solüsyonu yıkanan kesitler biyotinlenmiş sekonder antikor ve streptavidin konjuge 

horseradish peroksidazla 30 dakika inkübe edildi (Invitrogen, CA, USA). Reaksiyonun görünür hale getirilmesi 

için diaminobenzidine (AEC, Thermo Scientific, Fremont, USA) kullanıldı. Zemin boyaması Harris hematoksilen 

ile yapıldı. Fotoğraflar CX31 ışık mikroskopu (Olympus, Tokyo, Japan) kullanılarak değerlendirildi (21). 

 

 

Biyokimyasal Çalışmalar  

Sıçan doku örneklerinin hazırlanması ve Protein ölçümleri 
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Doku homojenizasyonu için 100 mM Tris, pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, %1 Triton X-100, %5 

Sodyumdeoksikolat, proteaz inhibitör kokteyli karışımı ile hazırlanmış doku ektraksiyon tamponu kullanıldı. Her 

bir dokunun 0.1 g ağırlığı için 1:10 olacak şekilde doku ekstraksiyon tamponu kullanıldı (w/v). Elde edilen 

homojenatlar 4000 rpm’de 15 dak. santrifüj edildi ve süpernatanlarda biçinkonik asit (BCA) protein ölçüm 

yöntemi ile protein ölçümü yapıldı (Kat No: Thermo, BCA Protein assay Kits, 23225 Rockford, USA).  

Süpernatanların bir kısmı biyokimyasal çalışmalar için -80°C’de analiz gününe kadar muhafaza edildi.  

 

ELISA Ölçümleri  

Anne ve yenidoğan kontrol ve yeşil çay gruplarında karaciğer dokusunda CK-18 (Lifespan Bioscience Inc).  

düzeyleri enzim bağlı immunosorbent assay (ELISA) kitleri ile kit prosedürüne uygun olarak değerlendirildi. 

Absorbanslar Synergy HT, Multi-Detection Microplate Reader, BIO-TEK plate reader cihazı ile 450 nm dalga 

boyunda ölçüldü. Sonuçlar pg/mg protein olarak verildi. 

 

İstatistiksel Analiz 

Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package of Social Science) Software 15.0 programında 

değerlendirildi. Grupları arasındaki karşılaştırmalarda Kruskall Wallis analizleri yapılmıştır. Grupların ikili 

karşılaştırılmalarında Mann Whitney-U testi kullanıldı. Veriler, ortanca ± standart sapma olarak verilmiştir. p<0.05 

bulunması anlamlı olarak kabul edildi. 

BULGULAR 

İmmunohistokimyasal bulgular 

Kontrol grubu anne karaciğer dokusunda santral venlerin çevresindeki hepatositlerin hücre zarlarına yakın, 

kuvvetli CK-18 immunoreaksiyonu gözlendi.  Benzer reaksiyon yeşil çay grubu anne karaciğer dokusundaki 

santral ven çevresindeki hepatositlerde de izlendi. Anne kontrol ve yeşil çay grupları arasında istatistiksel anlamlı 

fark bulunmadı (p>0.05)           (Resim 1.a1 ve 1.a2). Yenidoğan kontrol grubunda santral ven çevresindeki 

hepatositlerde zayıf CK-18 immunoreaksiyonu gözlenirken, yeşil çay grubunda hepatositlerin hücre zarı yakınında 

kontrole göre kuvvetli CK-18 immunoreaksiyonu gözlendi (p=0.018)             (Resim 1.b1 ve 1.b2).   

Biyokimyasal bulgular 
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Biyokimyasal bulgularımızda, anne kontrol ve yeşil çay gruplarının karaciğer CK-18 düzeyleri yüksek ve 

aralarında anlamlı fark gözlenmezken (p=0.18), yenidoğan yeşil çay grubunda CK-18 düzeyleri kontrol grubuna 

göre istatistiksel anlamlı yüksek bulundu (p=0.003) (Grafik 1,2). 

TARTIŞMA   

 Gebeliğin erken dönemlerinde gelişen embriyo özellikle kimyasal ajanlara çok hassastır.  Bu dönemde 

kısa süreli düşük dozda alkol ya da uyuşturucu maddeler nöronal gelişmede defekte yol açabilir. Yetişkinlerde 

toksik olmayan konsantrasyonlarda bazı ksenobiyotikler teratojenik etkili olabilir (16). Gebeliğin erken döneminde 

yeşil çay tüketiminin güvenliliği konusunda endişeler artmaktadır. Gebelik öncesi dönemde fazla miktarda yeşil 

çay tüketimin nöral tüp defektine neden olduğu gösterilmiştir (17).  

 Bu nedenle çalışmamızda yeşil çayın gebelik dönemi süresince sıçanlarda tüketilmesinin anne ve 

yenidoğanda olası etkilerini apoptozis belirteci olan CK-18 molekülü ile değerlendirdik. Çalışmamızın 

verilerinden yeşil çayın sıçanlarda gebelik süresince tüketiminin annede olumsuz etkisinin olmadığı fakat yeni 

doğanda apopitozu indüklediğini saptadık.   

 Çeşitli nedenler karaciğer hasarını indüklemekte, hücre içi CK-18 molekülünün proteolizi dahil birçok 

mekanizmalarla hücrenin apoptoza dönüşümünü arttırmaktadır.        CK-18 molekülü DNA ve protein sentezi, 

hücre bölünmesinde önemli rol oynamaktadır. Karaciğer hücrelerinde apoptozun kronik karaciğer hastalığında 

merkezi bir rolü bulunmaktadır. CK-18 molekülü hepatositlerin apoptozisi esnasında kaspazların    (aspartat-

spesifik sistein proteaz) substratlarından biri ve karaciğerde major olarak bulunan ara filament proteindir. CK-18; 

apoptozun erken döneminde yani membran asimetrisinin kaybından, DNA fragmantasyonundan önce kaspaz 3, 7 

ve 9 tarafından, Asp238 ve Asp396 olmak üzere 2 farklı bölgeden kesilmektedir. Kesim sonucu olusan 

CK18Asp396 neo-epitopu, spesifik olarak M30 monoklonal antikoru tarafından tanınmaktadır. Hepatositlerde 

CK-18 formları M30 fraksiyonu ve M65 fraksiyonu ile ölçülebilmektedir. M30, kaspazlar tarafından kesildikten 

sonra CK18Asp396 neo-epitopu olarak adlandırılan ve selektif hepatosit apoptotik belirteci olarak kabul edilen 

fraksiyonu tanımaktadır. M65 fraksiyonu ise nekroza giden hücrelerden salınan bozulmamış, tam uzunlukta CK-

18 epitopunu tespit etmektedir. Yani M30 ve M65 fraksiyonları hücrenin ölüm seklini (apoptotik/nekrotik) 

yansıtmaktadır (19,20,22).          
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 Çalışmamızda apoptozu göstermek amacıyla CK-18 molekülünün immunohistokimyasal olarak 

ekspresyonunun ve biyokimyasal olarak dokudaki düzeyini değerlendirdik.  Çalışmamızda,  CK-18 molekülünün 

ekspresyonunda ve dokudaki düzeyinde artış saptadık. Apoptozis belirteci olan CK-18 molekülü artışı, yeşil çayın 

gebelik süresince kullanımının, yenidoğan karaciğerinde apoptotik sürece neden olabileceğini göstermektedir.   

 Literatürde yapılan çalışmalarda yeşil çayın karaciğerde hücre hasarını azaltıcı etkileri gösterilmektedir. 

Bun ve ark. (2) sıçanları iki gruba ayırarak, yeşil çayı 2500 mg/kg/gün 6 hafta ve 1440 -2000 mg/kg/gün 12 hafta 

süresince verdikten sonra karaciğer fonksiyonlarını iyileştirdiğini göstermişlerdir. Morita ve ark. (23) oral gavaj 

ile gebe sıçanlara 200, 600 ve 2000 mg/kg/gün dozlarında, 6-17. günler arasında yeşil çay vermişler ve yeşil çayın 

fetus gelişiminde olumsuz etkisinin olmadığını göstermişlerdir.  Chu K ve ark.’da  (24,25)  çalışmalarında 7.5 

günlük gebe sıçanlarda yeşil çay ekstraktının (tek doz 550 mg/kg) plasenta aracılığı ile fetusa ulaştığı, fetal 

organlara dağıldığı ve fetüs gelişimine olumsuz etkinin olmadığını rapor etmişlerdir. Isbrucker ve ark. (26) yeşil 

çayın teratojenik etkilerini değerlendirdikleri çalışmalarında; 111, 337 ve 1079 mg/kg/gün dozları gebe sıçanlara 

organogenezis aşamasında (6-17. gün) verildiğinde teratojenik etkisinin olmadığını bildirmektedir. 

 Yeşil çayın yenidoğanda bu etkilerinin yanı sıra bazı çalışmalarda olumsuz görüşler bildirilmektedir. 

Wang ve ark. (16) embriyogenezis (9.5 -11.5 gün arası) aşamasında yeşil çay verdikleri in vitro rat embryo kültürü 

çalışmalarında, yeşil çayın orta derecede embriyotoksik etkili olduğunu ve yüksek dozda yeşil çayın embriyoda 

malformasyonlara neden olduğunu bildirmişlerdir. Deforme bölgelerde apoptotik hücreleri göstermişlerdir. Correa 

ve ark. (17) çalışmalarında gebelik öncesi yeşil çay tüketiminin dihidrofolat redüktaz enzimi aktivitesini inhibe 

ederek nöral tüp defektine neden olduğunu saptamışlardır. Lambert ve ark.(11) erkek farelerde tek doz EGCG’nin 

(1500 mg/kg)  oksidatif stresi indükleyerek potansiyel karaciğer toksisitesine neden olabileceğini göstermişlerdir.   

EGCG; karaciğerde enzimatik ya da enzimatik olmayan oksidasyona maruz kalır bu durum hücrede reaktif ara 

ürünlerinin oluşumu ile sonuçlanır ki daha sonra oluşan bu reaktif oksijen ürünleri makromoleküllerle etkileşime 

girer ve karaciğerde toksisiteye neden olmaktadır (11).  Galati ve ark. (12) da farelerde 100 mg/kg ECGC’nin 

karaciğerde hepatotoksisiteye neden olduğunu bildirmişlerdir.   

 Bizim çalışmamızda da yeşil çay karaciğerde oksidasyona uğradıktan sonra oluşan oksidatif stres sonucu 

karaciğerde apopitozisi indüklüyor olabilir. Bu nedenle daha fazla olanaklarla yapılacak yeni çalışmalarla oksidatif 

parametreler (malondialdehit,                        4-hidroksinonenal) değerlendirilerek yeşil çayın mekanizması 

değerlendirilebilir.    
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  Literatürde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yeşil çay gebe sıçanlara belli dönemlerinde verilmiş, 

bizim çalışmamızda olduğu gibi gebelik süresince sıçanlara verilmemiştir. Bizim çalışmamızın bu açıdan literatüre 

olumlu katkısı olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca araştırmamızda, yeşil çayın sıçanlara gebelikte verdikten 

sonra, yenidoğan ve annede karşılaştırmalı etkileri CK-18 gibi apoptotik belirteçlerle değerlendirilmesi literatürde 

bulunmamaktadır.  

 Sonuç olarak yeşil çayın gebelikte kontrollü kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. İleriye dönük 

çalışmalarımızda, yeşil çayın farklı dozlarını gebe sıçanlara uygulamayı ve apoptotik sürecin mekanizmalarını 

değerlendirmeyi düşünüyoruz.  

Yazarın Notu: 

Bu çalışma 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde Adana 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde sözlü 

bildiri olarak sunulmuştur. 
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Grafik 1. CK-18 düzeyleri. Veriler ortanca ± SD olarak verilmektedir.  # p > 0.05 Anne Yeşil Çay grubu, Kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel değeri. 

 

 

Grafik 2.  CK-18 düzeyleri. Veriler ortanca ± SD olarak verilmektedir.  *p <0.05 Yenidoğan Yeşil Çay grubu 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel değeri  
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125-) PAMUKTA ÇOK YÖNLÜ DAYANIKLILIK ISLAHININ ETKİLERİ 

Zir. Yük. Müh. Sergül ÇOPUL 

Bitki üretimini kısıtlayan, biyotik ve abiyotik stres faktörleri bulunmaktadır. Hastalıklar ve zararlılar, bu 

faktörlerden biridir. Islahçılar, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi vasıtasıyla 

üretimin arttırılmasında önemli bir rol oynayabilmektedirler. Dayanıklı çeşitler, kültürel, biyolojik ve kimyasal 

kontrol yöntemlerinin uyumlu bir şekilde kullanıldığı entegre zararlı yönetimi (IPM) stratejilerinin 

geliştirilmesinde önemli bir yöntem olarak tercih edilmektedir. Çok yönlü dayanıklılık çalışmalarında, tohumdan 

olgunlaşmaya kadar bitki gelişiminin çeşitli aşamalarında ardışık seleksiyon kriterleri uygulanmakta ve her 

aşamada yalnızca ileri hatlar ile ıslah çalışmalarına devam edilmektedir. Çimlenme aşamasının hızlı ve sağlıklı bir 

şekilde olması için tohum seçimindeki kriterler, tohumun boyutu ve kalınlığıdır. Fide dönemindeki seleksiyon 

kriteri, fide kök çürüklüğü (damping off) ve nematoda karşı dayanıklılıktır. Öte yandan vejetatif gelişim 

aşamasında yaprakbiti ve yaprak zararlarına karşı tolerant, çiçeklenme ve koza aşamasında ise pamuk koza kurdu 

ve çiçek kurduna karşı tolerant gen kaynakları seçilmektedir. Tüylülük, nektarsızlık, bitki başına düşen koza 

sayısının ve ağırlığının artması, yüksek kütlü verimi elde edilmesi için kullanılan seleksiyon kriterlerindendir. 

Anahtar Kelimeler: pamuk, çok yönlü dayanıklılık, pamuk hastalıkları ve zararlıları 

ABSTRACT 

The Effects of Multi-Adversity Resistance (MAR) Breeding in Cotton 

Cotton diseases and pests are one, among a number, of biotic and abiotic constraints that limit the production of 

food crops. Breeders can play a key role in increasing food production through the development of pests and 

diseases resistant crop cultivars. Resistant cultivars are sought as a major tactic in the development of IPM 

strategies and have been shown to be compatible with biological, chemical and cultural control tactics.The rapid 

accumulation of genes that condition multi-adversity resistance is made possible through sequential selection 

pressures exerted in several stages of the crop from seed to maturity and retaining only the superior individuals in 

each stage.The selection criteria for seeds are size and density while deterioration and velocity are used in the 

germination stage. For seedlings, the criteria are dampingoff and nematode resistance. On the other hand, aphid 

and leafhopper tolerance are selected for in the vegetative stage and bollworm and flowerweevil tolerance at 

flowering and bolling stages. Hairiness and nectariless characteristics are also selected for including high number 

and weight of bolls per plant and high lint recovery. 

Key Words: cotton, multi adversity resistant, cotton diseases and pests 

1. GİRİŞ 

Pamuk, dünya genelindeki birçok ülke için önemli bir ticari bitkidir. Pamukta, zararlılar, hastalık patojenleri 

ve abiyotik stres faktörlerinden kaynaklanan kayıplar; verim, lif ve tohum kalitesinde önemli miktarda azalmalara 

ve üretim maliyetinin artmasına neden olmaktadır.  

Pamuk üretiminden kazanç elde edilebilmesi için zararlıların kontrol altında tutulması gerekmektedir. 

Zararlı kontrolü sırasında yapılan harcamaların büyük bir çoğunluğu, kimyasallar için ayrılırken, çok az bir kısmı 

dayanıklı konukçu bitkilerin kullanılmasında, kültürel ve biyolojik mücadele uygulamalarında kullanılmaktadır 
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(ICAC, 1993a). Pestisitlerin kullanılması, zararlıların kontrol altına alınmasında hala en baskın yöntem olmasına 

rağmen, zararlıların, zamanla pestisitlere karşı dayanıklılık kazanması nedeniyle kullanılan ilaç miktarının giderek 

artması üretim maliyetini arttırmakta ve kullanılan pestisitler, insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Çevreye duyarlı ve ekonomik olarak uygulanabilirliği olan yaklaşımlar, kimyasallara olan bağımlılığının 

azaltılması, kaliteli ve ekonomik pamuk üretiminin sağlanması için önemlidir. Zararlıların kontrolü için yeni 

geliştirilen stratejilerde, dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi öncelikli husus olmaktadır (NAS, 1975; Russell, 1978; 

Ortman and Peters, 1980; Jenkins, 1981; Hooker, 1983; Huffakker and Smith, 1983; Phillips et al., 1983). 

Dayanıklı çeşitler, kültürel, biyolojik ve kimyasal kontrol yöntemlerinin uyumlu bir şekilde kullanıldığı entegre 

zararlı yönetimi (IPM) stratejilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir (Heinrichs, 1994).  

Texas A&M Üniversitesi’nde geliştirilen Çok Yönlü Dayanıklılık (MAR) programı,  konukçu bitki 

dayanıklılığının geliştirilmesinde en başarılı programlardan biridir. Çok yönlü dayanıklılık yöntemleri ve 

teknikleri, 1963 yılından beri pamuk MAR gerplazmalarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır (Bird, 1982; El-

Zik and Thaxton, 1989).  

MAR programlarında temel husus, hangi özelliklerin pozitif ilişki ya da korelasyon gösterdiğine karar 

verebilmektir. Zararlılara, patojenlere ve abiyotik stres faktörlerine karşı genetik olarak dayanıklı, aynı zamanda 

yüksek verim potansiyeline, erkenciliğe, kuraklığa karşı tolerans yeteneğine, yüksek tohum ve lif kalitesine sahip 

pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi için tohum, fide ve bitki seleksiyon yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı çok yönlü 

dayanıklılık ıslahından yararlanılmaktadır. MAR programlarında zararlılara, patojenlere karşı dayanıklı, verim ve 

lif kalitesi yüksek çeşitlerinin geliştirilmesi için 52 özellik dikkate alınmaktadır (El-Zik, 1995). 

Zararlılara, patojenlere ve abiyotik stres faktörlerine karşı çok yönlü dayanıklı çeşitlerin ıslahında ve ticari 

olarak kullanımında, önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Zararlılara karşı dayanıklı bitki çeşitlerinin 

geliştirilmesinde,  bitki ıslahçıları, entomologlar, bitki patologları, nematologlar, herbologlar, toprak bilimcileri, 

bitki fizyologları ve sosyo-ekonomistler arasında yakın bir işbirliği bulunmaktadır (Heinrichs, 1994). 

MAR programına başlanılmasından bu yana son 30 yıl içinde, program sayesinde 11 Tamcot çeşidi ve 

300’ün üzerinde ileri ıslah hattı elde edilmiş, ayrıca MAR ıslah materyali olarak kullanılan 29 çeşit açıklanmıştır 

(El-Zik and Thaxton, 2004).  

Bu derleme makalesi, pamukta çok yönlü dayanıklılık (MAR) ıslahı yöntemi ve bu ıslah yönteminin; 

pamukta önemli verim kayıplarına neden olan bitki patojenleri ve zararlılar ile kuraklık, erkencilik, kütlü pamuk 

verimi ve lif kalitesi üzerine olan etkilerini ve bu etkiler ile ilgili yapılan çalışmaları araştırmak için yazılmıştır. 

 

2. PAMUKTA ÇOK YÖNLÜ DAYANIKLILIK (MAR) ISLAHI  

2.1.  Çok Yönlü Dayanıklılık Islahı Yöntemi 

Çok yönlü dayanıklılık ıslahı kapsamında, laboratuvar ve sera koşullarında yapılan direkt seleksiyon 

uygulamalarında 4 kriter şu şekilde belirlenmiştir; 

1. Tohum kabuğunun küfe dayanıklılığı (Fusarium spp., Alternaria spp.), 
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2. Yavaş çimlenme oranı (asit ile delinte edilen tohumlar, 13.30C’de 8 gün boyunca bir inkübatörde tutulur), 

3. Bakteriyel yanıklık patojenine (Xanthomonas campestris pv. malvacearum) karşı dayanıklılık testi, 

4. Rhizoctonia solani ve Pythium ultimum’un neden olduğu fide hastalıklarına karşı dayanıklılık 

Bu dört özellik için yapılan direkt seleksiyonlar, başlıca pamuk hastalıkları ve zararlılarına karşı 

dayanıklılık için genetik kazanç sağlamasının yanında daha yüksek verim potansiyeli, erkencilik, lif ve tohum 

kalitesinin iyileştirilmesini de sağlamaktadır. Yeni ileri hat pamuk çeşitlerinin geliştirilmesinde MAR sistemi, 

oldukça etkili ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. MAR genetik ıslah programı, laboratuvar ve sera 

koşullarında tohum, fide ve bitki seçiminin ardından 10 lokasyonda 4 aşamalı tarla denemelerinin kurulması ve 

değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu teknikler, istenilen birçok özelliğe sahip pamuk ırklarının elde edilmesini 

mümkün kılmaktadır (El-Zik, 1995).  

MAR ıslah şeması, şekil 1.’de verilmiştir. İleri hat düzeydeki MAR germplazmaları ve diğer genotipler 

arasındaki melezlemeler, her yıl tarlada yapılmaktadır.  

İkinci yıl başında F1 bitkileri serada yetiştirilmektedir ve çenek yapraklar bakteriyel yanıklığa neden 

etmenler ile inokule edilmektedir. Bakteriyel yanıklık patojenine karşı dayanıklı olduğu gözlemlenen F1 

generasyonuna ait tohumlar tarlaya ekilmekte ve F2 tohumluğu elde edilmektedir. Her yıl yaklaşık 600 F2 

bitkisinden seçilen kozalardan 80.000 tohum elde edilmekte ve MAR işlemlerine tabi tutulmaktadır.  

Üçüncü yıl MAR programının en önemli işlemlerinin gerçekleştirildiği F3 tohumlukları ve bitkileri 

safhasıdır. H2SO4 uygulaması ile delinte edilen tohumlar %1.5’luk su agarı doldurulmuş petri kaplarına 20’şer adet 

olacak şekilde yerleştirilir ve Fusarium spp. ve  Alternaria spp. gibi fungal sporlar ile doğal bulaşma sağlamak 

için petri kaplarının üzeri 1 gün açık bırakılır. Daha sonra petriler, 13.30C’deki inkübatöre aktarılır ve 8 gün sonra 

tohumlar küf gelişmesi yönünden karşılaştırılır (Bird, 1982).  

Az ya da hiç küf bulundurmayan ve çok az kökçük uzunluğuna sahip tohumlar seçilir. Seçilen tohumlar 

içerisinde Rhizoctania ve Pythium gibi fide patojenleri inokule edilmiş ortama aktarılırlar. Bu işlemden 5 gün 

sonra, hastalıklı ve normal olmayan fideler elimine edilirler. Geriye kalan fideler, kotiledonların alt epidermislerini 

zedelemek için bir kürdan kullanılarak bakteriyel yanıklığın 4 ırkının karışımı ile inoküle edilirler. 10 gün sonra 

ise, toprak üzeri hipokotil bölümünde hastalık belirtisi görülen ve hassas olan fideler elimine edilirler. Geriye kalan 

bitkiler, daha büyük parsellere şaşırtılır ve bitki başına 2-3 koza elde edilecek şekilde dikilir.  

Dördüncü yıl, F3 bitkilerinden alınan tohumlar F4 sıralarını oluşturmak üzere yerleştirilirler. Bu döl sıraları; 

çıkış, agronomik görünüm, lif ve tohum kalitesi, bakteriyel yanıklık ve böceklere dayanıklılık yönünden 

değerlendirilir. Seçilen 50-60 döl sırası bir sonraki değerlendirmeler için bulk şeklinde hasat edilir. Sonraki 

yıllarda, F5 generasyonunda döl testleri ve erken tarla testleri yapılır ve seçilen hatlar ile verim denemeleri 

yürütülür. Yapılan testler sonucunda başarılı olan hatlar için çeşit geliştirme işlemleri yapılırken, bazı özellikleri 

yönünden dikkati çeken hatlar melez havuzunda yer almak üzere MAR genetik stoklarında muhafaza edilir (Ünay 

ve Başal, 2004). 

Yeni bir TAMCOT çeşidinin geliştirilmesi, 7-8 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu süre, klasik ıslah 

programlarında, 11-12 yıl arasındadır. 
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Şekil 1. Çok Yönlü Dayanıklılık Islah Programı 

2.2. MAR Germplazmalarının Performansı ve Genetik Kazançları 

1963 yılından bu yana çalışılan MAR programlarında oluşturulan 7 MAR gen havuzu seleksiyon 

çalışmaları için kullanılmakta ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Gen havuzları, genetik çeşitliliğin 

sağlanması için ebeveyn ıslah hatları ve üstün MAR ırkları arasında yapılan melezlemeler sonucunda seleksiyon 

kriterleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Gen havuzları, MAR-1’den MAR-7’ye kadar adlandırılmaktadır.  

MAR-1 gen havuzunda yer alan ırklar, fide hastalıklarından korunan, tohum ve fideleri soğuğa tolerant, 

tohum kalitesini koruyan, bakteriyel yanıklık, Fusarium ve Verticillium solgunluklarına neden olan patojenlere 

karşı dayanıklı, yüksek verim potansiyeline sahip ve erkencidir. MAR-1 gen havuzundan üretilen üç ticari pamuk 

çeşidi: Tamcot SP21, SP23 ve SP37’dir. 

MAR-2 gen havuzunda yer alan ırklar, Heliothis spp.’e, Pseudatomoscelis seriatus ‘a (Reuter), A. 

grandis’e, Phymatotrichum kök çürüklüğü ve fide hastalıkları patojenlerine karşı dayanıklıdır. MAR-2 gen 

havuzundan üretilen çeşitler: Tamcot SP21S, SP37H ve CAMD-E’dir. 

MAR-3 gen havuzundan elde edilen çeşitlerde, lif uzunluğu ve mukavemeti geliştirilmiştir ve Puccinia 

cacabata patojenine karşı dayanıklılık sağlanmıştır. MAR-3 gen havuzundan, çok yönlü dayanıklılık seviyeleri 

yüksek ıslah hatları üretilmiş olmakla birlikte, çeşitlerin lif kalitesi de geliştirilmiştir. 

 MAR-4 gen havuzunda, Tetranychus spp.’ye, Lygus spp.’ye, Thrips spp.’ye, Aphis spp.’ye, yaprak leke 

hastalığı ve bakteriyel yanıklık patojenlerine karşı olan dayanıklılık seviyesini arttırmıştır. MAR-4 gen 

havuzundan yararlanılarak; 1984 yılında Tamcot CAB-CS ve 9 adet ileri hat, 1986 yılında da Tamcot CD3H ve 

Tamcot GCNH (glandsız) çeşitleri geliştirilmiştir. 
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MAR-5 ve MAR-6 gen havuzları, bütün bitki patojenlerine, zararlılara ve abiyotik stres faktörlerine 

oldukça yüksek düzeyde dayanıklılık göstermektedir. 

MAR-6 ve MAR-7’de yer alan genler, zararlılara, hastalık patojenlerine ve abiyotik stres faktörlerine karşı 

daha geniş bir genetik dayanıklılığa sahip olmalarının, yanı sıra verim potansiyelleri yüksek, lif ve tohum kaliteleri 

de geliştirilmiştir. Tamcot HQ95 ve 8 adet ıslah hattı, MAR-5 gen havuzundan geliştirilmiştir. Tamcot Sphinx ve 

12 adet ıslah hattı, MAR-6 gen havuzundan geliştirilmiştir. MAR germplazmaları, çeşitli morfolojik mutant 

özellikleri ve bunların kombinasyonlarını içermektedir. Bu özellikler, tüysüzlük, glandsızlık, nektarsızlık, okra 

yapraklılık, frego brakte ve kırmızı bitki rengidir (Thaxton and El-Zik, 1995). 

 

2.3. Çok Yönlü Dayanıklılık Sisteminde Özellikler Arası İlişkiler 

Çok yönlü dayanıklılık sisteminin dayandığı iki ana prensip bulunmaktadır. Bunlar: dayanıklılık ve tarımsal 

özellikler arasındaki genetik ilişki ile özellikler arası ilişkilere bağlı olarak dolaylı seleksiyon ile başarının 

sağlanabileceği ve çoklu koşullara dayanıklılık için allel genlerin olduğu düşüncesidir (Ünay ve Başal, 2004).  

Pamukta birçok hastalığa neden olan genler arasındaki ilişkiler şekil 2’de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Bakteriyel yanıklık ile fusarium solgunluğu ve kök çürüklüğü nematodu arasında önemli bir ilişki vardır. 

Bakteriyel yanıklık ile Verticillium solgunluğu, phymototricum kök çürüklüğü ve tohum kabuğu küf dayanıklılığı 

arasında az fakat önemli bir ilişki bulunmaktadır. Benzer ilişkiler, Fusarium solgunluğu/kök çürüklüğünematod 

kompleksi, Verticillium solgunluğu ve Phymototricum kök çürüklüğü arasında da vardır. Tohum kabuğunun küf 

dayanıklılığı ile verim ve erkencilik arasında da bir ilişki vardır. Bununla beraber küçük tohum iriliği, düşük 

sıcaklıkta hızlı çimlenme ve verticillium solgunluğuna duyarlılık ile ilişkilidir. Bu kompleks ilişkiler, çok yönlü 

dayanıklılık sistemi içerisinde uzun yıllar boyunca saptanan ilişkilerdir (Bird, 1982).   

 

Şekil 2. Çok Yönlü Dayanıklılık Islah Programında Özellikler Arası İlişkiler (Bird, 1982).  

2.4.  Pamukta Çok Yönlü Dayanıklılık Islahının Etkileri 

Çok yönlü dayanıklılık ıslahı programı, çeşitli uygulamalar ile genetik avantajlar kazanan üstün pamuk 

ırklarının tespit edilmesini sağlamaktadır.  
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Çok yönlü dayanıklılık ıslahının etkili olduğu bazı pamuk özellikleri: hastalıklara ve  zararlılara karşı 

dayanıklılık, kuraklığa karşı tolerant, erkencilik, kütlü pamuk verimi ve lif kalitesidir. 

2.4.1. Hastalıklara Karşı Dayanıklılık 

Serin ve nemli dönemde yapılan erken ekimlerde, verimli pamuk üretimini sağlamak için pamuk 

tohumlarının doğal çimlenme yeteneğinin yüksek olması, tohumların ya da fidelerin, patojenlere karşı dayanıklı 

olması gerekmektedir. Serin topraklarda toprak kökenli fungusların, tohum ve fidelerde oluşturdukları zararın en 

az düzeyde olmasını sağlamak için MAR pamukları önemli bir unsurdur. Fusarium ve Verticillium solgunluğu 

gibi başlıca pamuk hastalıklarının en etkili bir şekilde kontrolü, yalnızca dayanıklı pamuk çeşitlerinin kullanılması 

ile sağlanmaktadır (NAS, 1975; ICAC, 1993b). 

MAR-1 germplazmı, fide patojenlerine karşı duyarlı, tohum bozulmalarına karşı kısmi dayanıklıdır. MAR-

2 ve MAR-4 germplazmaları, orta derecede dayanıklı, MAR-5 ve MAR-6 germplazmaları ise, dayanıklıdır. MAR 

programı sayesinde, bakteriyel yanıklık patojenine  (Xanthomonas campestris pv. malvacearum) karşı yüksek 

dayanıklılık seviyesine sahip 19 ırk muhafaza edilmiştir. Vasküler solgunluk patonjenlerine, Phymatotrichum kök 

çürüklüğü patojenine ve nematodlara karşı dayanıklılık, indirekt seleksiyon uygulanarak aşamalı olarak 

geliştirilmiştir. Ancak, bu patojenlere karşı dayanıklılıktaki genetik kazanç oranı, direk seleksiyonda kullanılan 4 

özellikteki orandan daha yavaş ilerlemektedir.  

Fusarium solgunluğu/kök çürüklüğü nematod kompleksine karşı MAR-1 germplazmı orta seviyede 

dayanıklı, MAR-2 ile MAR-6 arasında yer alan ırklar ise dayanıklıdır. MAR-1 (kısmen dayanıklı) ve MAR-2 ya 

da MAR-4 (orta seviyeli dayanıklı) ırklarına kıyasla MAR-6 ve MAR-7 ırkları, Verticillium solgunluğuna karşı 

daha yüksek seviyelerde dayanıklılık göstermektedir. 

MAR-5 ve MAR-6 ırkları, pamuk kök çürüklüğünü azaltmakla birlikte yüksek verim potansiyeline sahiptir 

(Thaxton et al., 1991; Thaxton and El-Zik, 1994).  Tamcot Sphinx (MAR-6), hem kök çürüklüğü patojenine hem 

de nemotodlara karşı dayanıklıdır (El-Zik, 1995). 

2.4.2. Zararlılara Karşı Dayanıklılık 

Zararlılar, başarılı pamuk üretimi üzerinde sürekli olarak bir tehlike oluşturmakta ve ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır. MAR programının ilk hedefi, hastalıklara karşı dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesiydi, 

ancak zamanla zararlılara karşı dayanıklılık kazanan çeşitler de geliştirilmiştir. Zararlılara karşı özellikle de emici 

böceklere karşı dayanıklı ve morfolojik özellikleri üstün çeşitlerin ıslahında sürekli bir şekilde ilerleme 

kaydedilmektedir (Bird, 1982; Niles, 1980; Bell, 1984; Ridgway,1984; El-Zik and Thaxton, 1989). 

Çok yönlü dayanıklılık ıslahında zararlı kontrolünde yararlanılan önemli özellikler: 

1.Nektarsızlık (bezelerde nektar üretiminin olmaması): Pamuk çeşitlerinde nektarsızlık özelliğinin, bitki 

tahtakuruları (Lygus spp.) ve pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) gibi zararlı böceklere karşı dayanıklılık 

sağladığı ve bazı zararlı türlerin beslenmek ve yumurta bırakmak için yüksek oranda nektar içeren pamuk 

çeşitlerini tercih ettiği tespit edilmiştir (El-Zik and Frisbie, 1985).  

2.Tüylülük: Yaprak yüzeyinin uzun bir tüy tabakası ile kaplı olması, bitkiyi yaprak zararlılarının 

zararından korumaktadır (Hautea, 1980; Toledo, 1980). Ancak bazı zararlılar, beslenmek ve yumurta bırakmak 

için tüysüz pamuk çeşitlerini tercih etmemektedir. Örneğin, pamuk yaprakbitine (Aphis gossypii Glov.) karşı 

dayanıklılıkta; tüysüz yapraklara sahip pamuk çeşitlerinin dayanıklı, tüylü yapraklara sahip pamuk çeşitlerinin ise 
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duyarlı olduğu tespit edilmiştir (Mart ve ark.,  1997). Tüysüz yapraklılık, yeşilkurt (Helicoverpa armigera)’a karşı 

dayanıklılık sağlarken, pamuk yaprakpirelerine (Empoasca spp.) karşı duyarlılık oluşmasına neden olmaktadır 

(Basu, 1995). 

3.Frego Brakte: Gossypium genotiplerinden ıslah edilen ‘frego’ ya da kıvrımlı yapıdaki brakteler bitkinin, 

zararlıya karşı dayanıklılık kazanması için bitki morfolojisinde meydana gelen değişikliklere klasik bir örnek 

olarak verilebilir. Standart bir pamuk kozasının brakteler tarafından sıkı bir şekilde çevrelenmesi, pamuk koza 

kurdu (Anthonomus grandis Boh.)’nun beslenmesi ve yumurta bırakmasına uygun bir ortam hazırlamaktadır. 

Açılmış, kıvrımlı yapıdaki braketlere sahip çeşitler ise, pamuk koza kurdunu standart pamuk çeşitlerine doğru 

yönelten pozitif uyartılar sonucunda bu zararlıya karşı dayanıklılık kazanmaktadırlar. 

4.Kırmızı yapraklılık: Kırmızı yapraklı pamuk çeşitlerinin, pamuk yaprakbitlerine ve pamuk koza 

kurduna karşı dayanıklı olduğu tespit edilmiştir (El-Zik and Thaxton, 1989). 

5.Gossypol içeriği: Bitki dokusuna istenmeyen bir tat veren gossypol, zararlı böceklerin bitki yeşil 

aksamında beslenmesini önlemektedir. Bu nedenle, yüksek gossypol içeriği zararlılara karşı dayanıklılık için 

önemli bir kriter olabilmektedir. Örneğin, yüksek gossypollü pamuk çeşitlerinin, Aphis gossypii, Heliothis spp., 

Empoasca spp., ve Lygus spp.’ye karşı dayanıklı olduğu belirlenmiştir (El-Zik and Thaxton, 1989; Jenkins, 1986). 

MAR-5 ve MAR-6 ırkları, erken ve geç dönem zararlılarına karşı yüksek düzeyde dayanıklılık seviyelerine 

sahip olarak geliştirilmiş ve piyasaya sunulmuştur (El-Zik et al., 1991; El-Zik and Thaxton, 1989; Thaxton and El-

Zik, 1994). Dayanıklı çeşitlerin kullanılması ile birlikte zararlıları kontrol etmek için yapılan harcamalar 

azalmaktadır (CRDI, 1993; Pascua,1993). 

 

2.4.3. Kuraklığa Karşı Tolerant 

Kuraklık stresi, pamukta koza üretimini, koza dökülmesini, kütlü pamuk verimini ve lif kalitesini etkileyen 

en önemli sıkıntıdır. Yetiştiricilik sezonu ortasında pamuk çeşitleri ve ırklarının, kuraklık stresine karşı 

gösterdikleri tepkilerinde önemli farklılıklar tespit edilmiştir (El-Zik, 1995). Kuraklığa karşı tolerant çeşit 

geliştirme çalışmalarında kullanılan Tamcot CD3H (MAR-4), pamuk çeşidi, su tutma kapasitesi ve koza oluşturma 

potansiyeli yüksek olan kuraklığa tolerant bir çeşit olarak tanımlanmıştır (Cook and El-Zik, 1992). 

2.4.4. Erkencilik 

Pamukta erkencilik, en kısa süredeki olgunlaşma olarak tanımlanmaktadır (Calhaun and Bowman, 1999). 

Erken olgunlaşan pamuk çeşitleri,  geç dönem zararlılarının hasar verme zamanı gelmeden hasat olgunluğuna 

erişmeleri nedeniyle, bu zararlılardan daha az etkilenmekte, daha yüksek verim ve daha iyi lif kalitesine sahip 

olmaktadırlar. 1970'lerden bu yana yürütülen birçok ıslah programında, erkenci bitki çeşitlerinin üzerinde 

durulmaktadır (Bird et al., 1968). Erkenci çeşitler, ekimden itibaren kısa zamanda verim potansiyeline ulaşmakta 

ve ilk hasat veriminde, yüksek bir pay almaktadır. MAR çeşitleri, diğer çeşitlere göre 3 hafta erken 

olgunlaşmaktadır. MAR çeşitlerinin erken olgunlaşmaları ve hızlı meyve oluşturmaları sayesinde, üretim maliyeti, 

verim kayıpları ve geç mevsim zararlıların etkisi azalmaktadır (El-Zik and Frisbie, 1985; Bridge and McDonald, 

1987). 

2.4.5. Kütlü Pamuk Verimi 
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Pamukta genetik ıslah programlarının temel amacı, yüksek verim yeteneğine, üstün lif ve tohum kalitesine 

sahip çeşitlerin geliştirilmesidir. Konu ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların sonucunda, MAR germplazması ve 

çeşitlerinin yüksek kütlü verimine sahip oldukları ortaya konulmuştur (Bird, 1975, 1982; El-Zik et al., 1991; El-

Zik and Thaxton, 1989; Thaxton et al., 1991; Thaxton and El-Zik, 1994). Teksas’ta 1984-1986 yılları arasında, 

MAR çeşitleri ve MAR olmayan çeşitlerin ilk hasat ortalamaları (erken verim) ve toplam kütlü verimi üzerinde 

bir çalışma yapılmıştır. MAR çeşidi olmayan McNair 220 ve Deltapine Acala 90 çeşitlerine kıyasla tüm MAR 

pamukları, daha erken hasat edilmekte ve toplam kütlü verimi daha yüksek olmaktadır (Bird et al., 1987). 

 

2.4.6. Lif Kalitesi 

Genel olarak, MAR-1 ile MAR-7 arasındaki ırklardan elde edilen verim artışının yanı sıra lif özellikleri de 

geliştirilmiştir.  Tamcot HQ95 (MAR-5)’in lif kopma dayanıklılığı ortalama olarak 27.6 g/textir. Bu değer, MAR-

1 ve MAR-2 germplazmalarına göre 3 g/tex daha yüksektir. Tamcot Sphinx (MAR-6) çeşidi, yüksek verim 

yeteneğine sahiptir. 

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hızla artan nüfusu karşısında tarım arazileri giderek azaltmaktadır. Bu nedenle bitkisel üretimde, hastalık 

ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirmek ve verim artışını sağlamak için araştırmacılar tarafından 

çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Zararlılara karşı genetik olarak dayanıklı bitkiler geliştirmek için çok sayıda 

metod bulunmaktadır. Tek bir zararlı ya da patojene karşı dayanıklılık için genetik ıslah çalışmaları yapılabileceği 

gibi, çok yönlü dayanıklı (zararlılar, patojenler ve çevresel stres faktörleri) bitkiler elde etmek için de genetik ıslah 

çalışmaları yürütülmektedir.  

Zararlılara, patojenlere ve stres faktörlerine karşı dayanıklılık seviyelerinin yükseltilmesine paralel olarak 

verim, lif ve tohum kalitesinde de artış sağlanması amaçlanmaktadır. Sadece birkaç zararlı, patojen ya da stres 

faktörüne karşı dayanıklı pamukların geliştirilmesi, sürdürülebilir tarım için yeterli değildir. Bitkileri etkileyen 

zararlı böcekler, bitki patojenleri ve abiyotik stres faktörleri arasındaki etkileşim, abiyotik stres faktörlerine karşı 

tolerant ve birçok zararlı türüne karşı dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi için ıslah çalışmalarının gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde toprak kalitesinin azalması ve yeni ekim alanlarına doğru 

zararlıların hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle çok yönlü dayanıklı bitki çeşitlerine olan gereksinim artmaktadır. 

Yetiştiricilik risklerinin en alt seviyeye çekilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve verimin artması için yeni 

üstün pamuk germplazmalarının ve çeşitlerinin geliştirilmesinde MAR ıslah sisteminin uygulanması, oldukça 

etkili ve başarılı olmuştur. Bugüne kadar 11 Tamcot çeşidi ve 300’ün üzerinde ileri MAR ıslah hattı ve çok yönlü 

dayanıklılık genotiplerinin anaç olarak kullanıldığı 29 adet özel sektör çeşidi geliştirilmiştir. MAR sistemi, 

zararlılara, patojenlere ve abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklı genleri uygun bir şekilde birleştirmektedir. 

MAR germplazmasından elde edilen konukçu bitkinin zararlılara, bitki patojenlerine ve abiyotik stres faktörlerine 

karşı göstermiş olduğu dayanıklılık sayesinde, elde edilen verim ile potansiyel verim arasındaki fark azalmıştır. 

Dayanıklı çeşitler, kolay uygulanabilmesi, diğer yöntemlere oranla ekonomik ve sonucunun daha güvenilir olması 

ve diğer mücadele yöntemleri ile uyumu gibi olumlu özellikleri ile başarılı bir entegre zararlı yönetimi sisteminin 

en önemli unsurudur. Dayanıklı çeşitler, başarılı bir zararlı kontrolü için birçok uygulama ya da yüksek oranda 
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pestisit uygulaması gerektirmez. Bunun sonucunda, üretim maliyeti ve riski azalmakta ve üründen elde edilen 

kazanç artmaktadır.  Diğer kontrol stratejileri ile birlikte uyum içinde kullanılan genetik dayanıklılığın, zararlılar 

karşısında benzer sorunların yönetilmesinde yardımcı bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, çok yönlü dayanıklılık 

ıslahını esas alan ıslah programlarının ülkemizde daha yaygın bir şekilde uygulanması gerekmektedir.  
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Merkezi, AYDIN 

Özet 

Prunus cerasifera cv. ‘’pissardii nigra’’ (süs eriği) kışın yapraklarını döken, 9 metreye kadar 

boylanabilen, yuvarlak tepeli bitkidir. Yaprakları kırmızı saplı, parlak kırmızımsı yeşil renktedir. Bu çalışmada 

süs eriğinin yaprak ekstraktlarının antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması amaçlanmıştır. Total 

fenolik bileşik tayini ve DPPH Radikal Süpürücü Aktivite Tayini (DPPH) yapılmıştır. Yaprak ekstraktlarının 41 

bakteri 1 maya üzerinde doza bağlı antimikrobiyal aktivitesine bakılmıştır. 33 bakteri üzerinde elde edilen yaprak 

özütlerinin antimikrobiyal aktivitesi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışmamızda kullanılan süs eriği 

yaprak ekstraktlarının bakterileri inhibe edici etkisinin olduğu, fenolik bileşik içeriği ve antioksidan aktivitesinin 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Prunus cerasifera, Antimikrobiyal, Antioksidan, Fenolik, Streptococcus pyogenes 

Abstract 

 Prunus cerasifera cv. ‘’pissardii nigra’’ is a deciduous tree that is able to grow until 9 meters, with round 

top. Leaves are red petiolate which have bright reddish green color. In this study, antioxidant and antimicrobial 

activity of leaf extracts of Prunus cerasifera cv. ‘’pissardii nigra’’were tested. Total phenolic compound 

determination and DPPH radical sweeping activity tests were done. Antimicrobial activity of leaf extracts was 

searched against 41 bacteria, 1 yeast depending on dose. It was determined that obtained leaf extracts have 

antimicrobial activity over 33 bacteria. As a conclusion, leaf extracts of Prunus cerasifera cv. ‘’pissardii nigra’’ 

which are used in our study were found to be very effective against tested bacteria, also antioxidant activitiy and 

phenolic compound content of leaf extracts were high. 

Key words: Prunus cerasifera, Antimicrobial, Antioxidant, Phenolic, Streptococcus pyogenes 

 

Giriş 

Yüzden fazla erik türü prehistorik zamandan beri ılıman bölgelerde yetiştirilir. (Jabeen ve Aslam, 2001; 

Najafabad ve Jamei, 2014). Erikler Rosaceae’nin Pronoideae alt familyasında Prunophora alt cinsinde yer alır. 

En yaygın yetiştirilen türler P. domestica L. (European plum), P. salicina, P. subcordiata ve P. insititia’ dır 

(Pijpers ve ark., 1986; Voca ve ark. 2009). Çalışmamızda kullandığımız Prunus cerasifera cv. ‘’pissardii nigra’’ 

yaygın olmasa da peyzaj çalışmalarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bitki kışın yapraklarını döken, 9 
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metreye kadar boylanabilen, yuvarlak tepeli, yaprakları kırmızı saplı, parlak kırmızımsı yeşil renktedir. 

Çiçeklerinin tek veya gruplar halinde bulunabildiği, dışta beyaz ortaya doğru pembemsi bir renk aldığı 

görülmektedir. İlkbaharda tekrar yapraklanmadan önce çiçek açan sık dallanmış bir yapısı vardır. Meyvesi etli, 

ekşi, yuvarlak, koyu kırmızı renktedir (Kırbağ ve Göztok, 2016). Birçok çalışmada erik meyve ekstraktlarının 

antioksidan ve antimikrobiyal etkisine bakılmıştır (Walkowiak-Tomczak ve ark. 2008; Voca ve ark. 2009; Ördögh 

ve ark. 2010; Jabeen ve Aslam 2011, 2012; Dowling 2014), fakat P. cerasifera türüne ait antioksidant ve 

antimikrobiyal aktivite çalışmaları nadirdir (Wang ve ark. 2012; Gündüz ve Saraçoğlu 2012). Literatürde diğer 

erik türlerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen bir süs eriği 

olan Prunus cerasifera cv. ‘’pissardii nigra’’ yaprak özütleri ile yapılmış antioksidan ve antimikrobiyal aktivite 

çalışmasına rastlanmamıştır. Bu çalışmada; Prunus cerasifera cv. Pissardii Nigra yapraklarının antimikrobiyal ve 

antioksidan aktivitelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Materyal Ve Metod 

Prunus cerasifera cv. Pissardii Nigra yaprakları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aytepe Yerleşkesi’ 

nden toplanmıştır.  

Ekstraktların Hazırlanması 

Erik yaprakları ayıklanıp yıkanmıştır. Daha sonra geniş bir zemine yayılarak iki gün boyunca oda 

sıcaklığında ve gölgede kurutulmuştur. Yapraklar makas ile daha küçük parçalara ayrılmıştır. Etanol 

ekstraktlarının hazırlanması için 100 gram yaprak tartılmıştır ve üzerine 250 ml etanol eklenmiştir. Karışım, 

sırasıyla 2 saat, 24 saat ve 2 saat olmak üzere 3 kez çalkalama işlemine tabi tutulmuş ve her işlemden sonra siyah 

bant süzgeç kâğıdından süzülerek elde edilen süzüntüler toplanmıştır. Bitki kalıntısı üzerine tekrar 250’şer ml 

etanol eklenerek çalkalama işlemine devam edilmiştir. Su ekstraktlarının hazırlanması için ise aynı aşamalar takip 

edilmiştir ancak çözgen olarak distile su kullanılmıştır. Süzüntülerin içerdiği etanol 45°C’de rotary evaporatörde 

uzaklaştırılırken, su ise liyofilizatörde uzaklaştırılmıştır. Ekstraktlar kullanılıncaya kadar -12°C’de saklanmıştır. 

Total Fenolik Bileşik Tayini 

Bu yöntem (Singleton ve Rossi, 1965) tarafından önerilmiştir. Fosfomolibdik asit ve fosfotungstik asit 

içeren Folin-Ciocalteu reaktifinin (FCR) fenolik bileşikler tarafından indirgenerek molibden ve tungsten mavisi 

komplekslerinin oluştuğu bu reaksiyon sonucunda renk kolorimetrik olarak 760 nm’de ölçülür. Reaksiyon 

denklemi aşağıda görülmektedir.  

                                  Na2WO4/Na2MO4+ØOH  ⇒   (ØOH-MoW11O40)-4 

                                                   (sarı)                                (mavi) 

Her bir örnekteki fenolik bileşik miktarı genellikle gallik asitin veya benzeri bir fenolik bileşiğin (örneğin 

rutin) lineer eğrisinden yararlanılarak belirlenir (Medina, 2011). 

Etanol ve su ekstraktlarının içerdikleri fenolik bileşik miktarları (Singleton ve ark., 1999)’a göre 

belirlenmiştir. Derişimleri 1.0 mg/ml olan su ve etanol ekstrakt çözeltileri sırasıyla distile su ve etanolde çözülerek 
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hazırlanmıştır. Bu çözeltilerden 500’er µl alınmış ve 100 ml’lik erlenlere aktarılmıştır. Üzerlerine 22.5 ml distile 

su ilave edildikten sonra 500 µl Folin-Ciocalteu reaktifi eklenmiştir. Üç dakika beklendikten sonra 1.5 ml % 2.0’lik 

Na2CO3 çözeltisi eklenmiştir. Çözeltiler iki saat boyunca 120 rpm’de karanlıkta ve oda sıcaklığında çalkalanmıştır. 

Çözeltilerin 760 nm’de saf suya karşı absorbans değerleri kaydedilmiştir. Aynı işlemler farklı derişimlerde gallik 

asit çözeltisi kullanılarak tekrarlanmıştır. Kendisi bir fenolik bileşik olan gallik asit, çalışmada standart olarak 

kullanılmıştır. Gallik asit derişimine karşı absorbans değerleri kullanılarak çizilen gallik asit grafiğinden, 

ekstraktların absorbanslarına karşılık gelen gallik asit derişimi belirlenmiştir. Fenolik bileşik miktarları gallik asit 

eşdeğeri olarak hesaplanmıştır. 

DPPH Radikal Süpürücü Aktivite Tayini (DPPH) 

Bu yöntem antioksidan aktivitenin belirlenmesinde kararlı bir radikal olan DPPH (2,2-difenil-1-pikril 

hidrazil)’in kullanılması görüşüyle (Blois, 1958) tarafından geliştirilmiştir. Basit bir yöntem olup, DPPH’in 

antioksidan tarafından süpürülmesi temeline dayanır. DPPH molekülündeki azot atomunun eşleşmemiş elektronu 

antioksidan molekülünden bir hidrojen atomu alır ve DPPH indirgenir (Kedare ve Singh, 2011). DPPH’in 

eşleşmemiş elektronu ve DPPH çözeltisinin mor rengi nedeniyle 517 nm’de güçlü bir absorpsiyon bandı 

gözlemlenir, elektronun eşleşmesi ile bu bant (mor renk) kaybolur. 

 

Şekil 1. DPPH’in antioksidan bileşikler ile reaksiyonu 

 

DPPH radikal süpürücü aktivite tayini (Brand-Williams ve ark., 1995)’a göre yapılmıştır. DPPH’in 

metanolde hazırlanan 0.5 mM çözeltisinden 0.5 ml alınarak üzerine 0 (Kontrol)-5-10-25-50-75-100-250 µg/ml 

derişimindeki ekstrakt çözeltilerinden (etanol ekstraktı etanolde, su ekstraktı suda çözüldü) 3.0 ml ilave edilmiştir, 

vorteks ile karıştırılıp 30 dakika karanlıkta inkübasyona bırakılmıştır. Çözeltilerin 517 nm’de absorbansları 

okunmuştur. Standart antioksidanlar olarak Troloks ve gallik asit kullanılmıştır. Yüzde inhibisyon değeri aşağıdaki 

formülden hesaplanarak derişime karşı % inhibisyon grafiği çizilmiş ve her bir örnek/standart antioksidan için IC50 

değerleri hesaplanmıştır. 

% İnhibisyon = [(AKontrol-AÖrnek)/AKontrol]×100 

AKontrol: Kontrolün absorbansı  
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AÖrnek: Örneğin/standart antioksidanın absorbansı 

Bakteri ve maya kültürleri 

Çalışmalarda kullanılan test mikroorganizmaları (Staphylococcus aureus ATCC 43300, Micrococcus 

luteus ATCC 9341, Bacillus subtilis ATCC 6633, Streptococcus pyogenes (klinik izolatlar), Enterococcus faecalis 

JH2-2, Candida albicans NRT 275, Shigella sonnei ATCC 96021, Escherichia coli ATCC 35401, Salmonella 

typhi, Salmonella typhimirium, Enterococcus faecium HM1070, Streptococcus mutans ATCC 25175, 

Pseudomonas aeruginosa 2971, Listeria innocua DSM 20649 ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

REDPROM Laboratuvarı kültür koleksiyonundan sağlanmıştır. 

Antimikrobiyal aktivite tayini 

Bakteri ve maya suşlarından TSA (Triptic Soy Agar) besiyerine ekim yapılarak, 18 saat 37°C’de inkübe 

edilmiştir. Gelişen kolonilerden 0,5 MacFarland bulanıklıkta süspansiyonlar hazırlanarak steril eküvyon ile 

streptokoklar için THA (Todd-Hewitt Agar) diğer bakteriler için ise MHA (Muller-Hinton agar) besiyerine ekim 

yapılmıştır. Akabinde 6mm çapında steril agar delici yardımıyla kuyucuklar açılmış ve kuyucuklara yaprakların 

etanol ve su özütlerinden 100 er mikrolitre (10 µg/ml ve 100 µg/ml konsantrasyonlarda) konulmuştur. Petriler oda 

sıcaklığında bir süre bekletildikten sonra, 37 °C’ de 18-24 saat inkübe edilmiştir. Streptokoklar inkübe edilirken 

anaerobik jar kullanılmıştır. İnkübasyon sonunda, kuyucukların etrafında oluşan zonlar mm olarak ölçülmüştür. 

Kontrol antibiyotiği olarak ciproflaxocin (5 µg) kullanılmıştır (Hechard ve ark., 1992). Tüm denemeler iki tekrarlı 

yapılmıştır. 

Bulgular Ve Tartışma 

Total Fenolik Bileşik Tayini 

 

Şekil 2. Gallik asit standart grafiği 

Elde edilen sonuçlar etanol ekstraktının 90.56 ± 3.357 mg GAE/g ekstrakt, su ekstraktının ise 91.26 ± 

1.369 mg GAE/g ekstrakt fenolik bileşik içerdiği belirlenmiştir. İki ekstraktın da neredeyse aynı oranda fenolik 

bileşik içerdiği görülmektedir. 
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Erik meyveleri insanların günlük beslenmesinde doğal antioksidan olarak işlev görebilen bol miktarda 

doğal fenolik fitokimyasallar (flavanoidler, fenolik asitler, antosiyaninler ve diğer fenolikler) içerir (Kristl ve ark., 

2011; Najafabad ve Jamei, 2014).  

 

 

 

 

 

DPPH Radikal Süpürücü Aktivite Tayini (DPPH) 

 

Şekil 3. Su ekstraktı ve gallik asidin DPPH radikal süpürücü aktiviteleri 

 

Şekil 4. Etanol ekstraktı ve Troloks’un DPPH radikal süpürücü aktiviteleri 

DPPH’in % 50’sini süpüren miktar (IC50) ne kadar düşükse antioksidan maddenin DPPH radikalini 

süpürme aktivitesi o kadar yüksek demektir. Çalışmada etanol ekstraktının IC50 değeri 17.36±0.479 µg/ml, su 

ekstraktının IC50 değeri ise 17.03±0.410 µg/ml olarak hesaplanmıştır. Gallik asit için 2.633±0.003 µg/ml, Troloks 

için 4.556±0.491 µg/ml olan IC50 değerleri ekstraktların bu standart antioksidanların gösterdiği DPPH radikal 
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süpürme aktivitesinden yaklaşık 5 kat daha düşük aktivite gösterdiklerine işaret etmektedir. Ancak yüksek ekstrakt 

derişiminde benzer inhibisyon değerlerine ulaşabilmişlerdir.  

İnsan beslenmesinde erikler yüksek koruyuculuk, diyetetik ve tedavi edici değeri ile zengin enerji kaynağı 

olarak değerlendirilir, antioksidan bakımından zenginliği sayesinde beslenme açısından büyük ölçüde katkı 

sağlayabilir (Chun ve ark.,2003; Voca ve ark. 2009). Eriklerde çeşitli türlerde antioksidan bileşenleri toplam 

antioksidan kapasitesine kombinativ ve sinerjistik katkıda önemli rol oynayabilir. Erikler portakal, elma ve 

çilekten daha yüksek olan nispeten yüksek antioksidan kapasiteli olarak karakterize edilebilir (Kayano ve ark., 

2002; Voca ve ark. 2009). Prunus cerasifera cv. ‘’pissardii nigra’’ bitkisi aynı zamanda mirobalan eriği olarak da 

adlandırılır. İçerdiği antosiyaninler sayesinde C ve E vitaminlerinden daha yüksek bir antioksidan aktivitesine 

sahiptir (Yi ve ark., 2010; Wang ve ark. 2012). 

Yaprak Ektraktlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi 

Tablo 1. P. cerasifera cv. ‘Pissardi Nigra’ nın yaprak ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi (mm) 

 

Kullanılan mikroorganizmalar 

Yaprak özütü  

Kontrol (Ciprofloxacin 
5 µg) 

Etanol Su 

Staphylococcus aureus 43300 ATCC 12 11 20 
Micrococcus luteus 9341 ATCC 16 15 21 
Bacillus subtilis 6633 ATCC 13 13 24 
Enterococcus faecalis JH2-2 11 11 - 
Streptococcus pyogenes 16 15 19 
S.pyogenes1 13 13 20 
S.pyogenes 3  19 12 22 
S.pyogenes 5 17 14 21 
S.pyogenes 6 19 15 23 
S.pyogenes 8 19 14 21 
S.pyogenes 9 18 14 22 
S.pyogenes 10 15 11 23 
S.pyogenes 11 16 13 20 
S.pyogenes 13 14 11 20 
S.pyogenes 14 14 10 24 
S.pyogenes 15 15 11 23 
S.pyogenes 16 16 11 21 
S.pyogenes 19 14 11 22 
S.pyogenes 21 15 13 20 
S.pyogenes 22 15 13 21 
S.pyogenes 26 13 11 23 
S.pyogenes 28 13 10 23 
S.pyogenes 32 14 12 22 
S.pyogenes 34 15 10 21 
S.pyogenes 37 12 13 23 
S.pyogenes 39 17 12 20 
S.pyogenes 41 15 13 20 
S.pyogenes 42 15 12 23 
S.pyogenes 43 13 10 23 
S.pyogenes 44 13 13 22 

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterococcus_faecalis
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S.pyogenes 46 14 13 21 
S.pyogenes 47 15 13 25 
S.pyogenes 48 13 13 24 
Shigella sonnei 43300 ATCC - - 29 
Escherichia coli 35401 ATCC - - 27 
Salmonella typhi - - 28 
Salmonella typhimirium - - 32 
Enterococcus faecium HM1070 - - 23 
Streptococcus mutans ATCC 25175 - - 18 
Pseudomonas aeruginosa 2971 - - 32 
Listeria innocua 20649 DSM - - 21 
Candida albicans NRT 275 - - - 

 

P. cerasifera cv. ‘Pissardi Nigra’ yaprak ekstraktının bazı bakteri türlerinin gelişmesini olumsuz yönde 

etkilediği belirlenmiştir (Tablo 1). Hem etanol hem de su ekstraktlarının farklı bakteriler üzerinde 10-19 mm 

arasında zon çapına sahip farklı seviyelerde antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Yapraklardan elde 

edilen ekstraktların (Shigella sonnei ATCC 96021, Escherichia coli ATCC 35401, Salmonella typhi, Salmonella 

typhimirium, Enterococcus faecium HM1070, Streptococcus mutans ATCC 25175, Pseudomonas aeruginosa 

2971, Listeria innocua DSM 20649 bakteri ve Candida albicans NRT 275 maya) türlerinde etkili olmadığı tespit 

edilmiştir. Antimikrobiyal aktivitesi olduğu saptanan bakteriler (Staphylococcus aureus ATCC 43300, 

Micrococcus luteus ATCC 9341, Bacillus subtilis ATCC 6633, Streptococcus pyogenes (klinik izolatlar), 

Enterococcus faecalis JH2-2 dir. P. cerasifera cv. “Pissardi Nigra” nın etanol ve su ekstraktlarının ayrı ayrı 

konsantrasyonlara göre hazırlanmış ve her ikisinin de 100 µg/ml’ lik konsantrasyonlarında yukarıda bahsi geçen 

bakteriler üzerinde denendiğinde inhibisyon zonu oluşumu görülmüştür. Etanol ekstraktı zon oluşumu (11-19 

mm), su ekstraktı zon oluşumu (10-15 mm)’ dir. Çalışmada kontrol olarak 5 µg ciprofloxacin antibiyotiği 

kullanılmıştır (18-32 mm). ( Tablo 1). Literatürde P. cerasifera cv. ‘Pissardi Nigra’ yaprak ekstraktının 

antimikrobiyal aktivite çalışmasına rastlanmamıştır. Fakat E. faecium, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans gibi bizim de çalıştığımız bu mikroorganizmaları 

üzerinde süs eriği meyve metanol ekstraktının antimikrobiyal aktivitesi tespit edilmiştir (Kırbağ ve Göztok, 2016). 

P. cerasifera’nin metanol ile hazırlanmış ekstraktlarının; A. baumannii, E. cloacae, E. coli, P. mirabilis, P. 

aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis, S. hominis ve S. pyogenes üzerinde farklı düzeylerde etki gösterdiği, fakat 

C. albicans ve C. globrata üzerinde etki göstermediği belirtilmiştir (Coccia et al. 2012). P. mume'nin; S. mutans, 

S. sobrinus, S. mitis, S. sanguinis, L. acidophilus, P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans ve Candida türlerinin 

gelişimlerini engellediği (0.15-0.07 g/ml, 8-20 mm) ifade edilmiştir (Senevıratne et al. 2011). Prunus spp. 

meyvesinin en fazla E. faecium (2-4 mm)’da, en düşük ise E. coli (2 mm)’nin gelişimini engellediği belirtilmiştir 

(Yurdugül ve Bozoğlu 2009). Terminalia ferdinandiana (kakadu eriği)’ nin yaprak etil asetat ekstraktı Klebsiella 

pneumoniae üzerinde antimikrobiyal aktiviteye sahiptir (Courtney ve ark., 2015). Erik türleri üzerinde çok sayıda 

antioksidan ve antimikrobiyal aktivite araştırması yapılmıştır. Çalışmamızda kullanılan yaprak ekstraktlarının bazı 

bakterileri inhibe edici etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9wu656MncAhUGb1AKHVu5ABAQFjAHegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEscherichia_coli&usg=AOvVaw384W2cu8WAeLvZz52hnk-F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9wu656MncAhUGb1AKHVu5ABAQFjAHegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEscherichia_coli&usg=AOvVaw384W2cu8WAeLvZz52hnk-F
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterococcus_faecalis
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Sonuç 

P. cerasifera cv. ‘Pissardi Nigra’ yaprak ekstraktlarının antimikrobiyal aktivite çalışmasında 33 bakteri üzerinde 

inhibe edici etkisi tespit edilmiştir (10-19 mm). Ayrıca 8 bakteri ve 1 maya üzerinde herhangi bir etki 

görülmemiştir. Gram negatif bakteriler üzerinde etkisiz ama gram pozitif bakteriler üzerinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Bunu sebebi Gram negatif bakterilerin hücre duvarı yapısı bakımından Gram pozitiflerden farklı 

olmasıdır. Gram negatif bakteriler iç ve dış membran yapısı sebebiyle selektif permeabiliteye sahiptir. Özellikle 

S. pyogenes üzerinde yaprak ekstraktlarının etkisi daha yüksek olduğundan bu bakterinin oluşturduğu boğaz 

iltihaplarına karşı süs eriği yapraklarından kaynatılıp çay olarak içilmesi ya da üretilecek değişik türlerdeki 

ilaçların tedavi edici olabileceği saptanmıştır. 
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ÖZET 

Streptococcus pyogenes çeşitli enfeksiyonlara sebep olan Gram pozitif bir bakteridir. Bu 

enfeksiyonlarının yanı sıra streptokokkal toksik şok sendromu (STSS) ve sepsise de neden olmaktadır. Bu ciddi 

enfeksiyonlara sebep olması nedeniyle S.pyogenesin virulans faktörlerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu 

çalışmamızda 3 farklı ilden izole edilen 94 S.pyogenes suşunun kromozomal kalıtımlı virulans faktörleri tarandı 

ve ERIC-PCR (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Polymerase Chain Reaction) ile tiplendirmesi 

yapıldı. Virulans faktör taramaları sdaB, speG ve speJ genlerine spesifik primerler ile yapılmıştır. sdaB 

(streptodornase B) bir DNazdır ve S.pyogenes suşlarının neredeyse tamamında rastlanmaktadır. speG ve speJ ise 

birer süper antijen geni olup STSS’ye sebep olmaktadırlar.  

Çalışma sonucunda koleksiyondaki virulans gen varlığının sdaB ve speG genleri açısından literatürdeki 

çalışmalarla korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir. Buna ek olarak speJ geni varlığı bakımından koleksiyonumuz, 

diğer araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara oranla, oldukça düşük yüzdede olduğu görülmüştür. ERIC-PCR 

sonucunda 36 farklı grup tespit edilmiştir. 

 

 

SOME VIRAL FACTORS FROM Streptococcus pyogenes AND ERIC-PCR TYPING 

ABSTRACT 

Streptococcus pyogenes is a gram-positive bacterium that causes a different  infections. These infections 

are caused by streptococcal toxic shock syndrome (STSS) and sepsis. Because of these serious infections, the 

identification of S.pyogenes virulence factors is very importantIn this study, chromosomal inherited virulence 

factors of 94 S. pyogenes strains isolated from 3 different hospitals were screened and typed with ERIC-PCR 

(Enterobacterial repetitive intergenic consensus polymerase chain reaction). Screening was performed with 
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specific primers for the sdaB, speG and speJ genes. sdaB (streptodornase B) is a DNase and almost all of the S. 

pyogenes strains are found. SPeG and SPeJ are super antigen and cause STSS.   

As a result of the study, it was determined that presence of the virulence gene in the collectioncorrelated 

with the studies in the literature in terms of sdaB and speG genes. In addition, SPEJ has been found to be a very 

low percentage of our collection in terms of genetic diversity compared to studies conducted by other researchers. 

ERIC- PCR resulted in 36 different groups. 

 

GİRİŞ 

Streptococcus pyogenes, boğaz, deri, kulak, sinüs veya vajinada kolonize olan Gram pozitif bir bakteridir. 

Bunlara ek olarak streptokokkal toksik şok sendromu (STSS) ve sepsis gibi enfeksiyonlara da sebep olmaktadır. 

Dünya genelinde yılda yaklaşık 600 milyon enfeksiyon vakası olmakta ve bunların 500.000’i ölümle 

sonuçlanmaktadır (Borek, Obszańska, Hryniewicz, ve Sitkiewicz 2012). Bu nedenle dünya çapında STSS sıklığı, 

bir dizi çalışmaya konu olmuş, söz konusu virulans genlerinin tanımlanması önem kazanmıştır (Hauser, Stevens, 

Kaplan, ve Schlievert, 1991; Reichardt, Müller‐Alouf, Alouf ve Köhler, 1992).  

 Bu virulans faktörleri; M proteinlerini, kompleman streptokok inhibitörlerini, pirojenik toksinleri, 

hemolizinleri ve DNazları içermektedir (Cunningham, 2000).  DNazlar büyük oranda karakterize edilmiş olsalar 

da (McCarty, 1949; Wannamaker ve Yasmineh, 1967; Wannamaker, Hayes, ve Yasmineh 1967; Miyakawa, 

Yamada,  Shitara, ve Fukazawa, 1985; Ferreira, Benchetrit, De Castro, Batista ve Barrucand, 1992) ancak  2005’te  

Sumby ve arkadaşlarının çalışmalarıyla doğrudan virulans faktörleri olduğuna dair bir kanıt sağlanmıştır. 

(Hasegawa ve ark., 2010) 

Tüm bu faktörlere ek olarak STSS ve sepsise sebep olan bazı S.pyogenes suşları özel  toksinler üretir. 

Streptokokkal pirojenik toksinler (SPE), süper-antijen özelliklerine sahiptir ve poliklonal aktivasyona yol açan 

antijen sunan hücrelere bağlanır. Bu aktivasyon, hızlandırılmış T lenfosit proliferasyonuna ve önemli miktarlarda 

sitokinin serbest kalmasına yol açarak toksik şoka neden olur.  (Golińska ve ark., 2016) 

Bu çalışmada 3 farklı şehirdeki hastanelere (İstanbul, Konya, Aydın) gelen hastalardan izole edilen 94 

S.pyogenes suşlarında bir DNaz olan sdaB geni varlığı ve süper antijen grubunda yer alan speG ve speJ genlerinin 

varlığı taranmıştır. Bunlara ek olarak ERİC-PCR yöntemiyle tiplendirme yapılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma sırasında kullanılan suşların türleri önce Gram boyama ile ardından da 16S rDNA sekans analizi 

ile belirlenmiştir. sdaB geni için 5ꞌ-TTTACGCTGAATCGGGCACT-3ꞌ (F), 5ꞌ-GGCTCTGGTTTGCTTTCCCA-

3ꞌ (R) primer çifti; speG geni için 5ꞌ-TGGAAGTCAATTAGCTTATGCAG-3ꞌ (F), 5ꞌ-

GCGAACAACCTCAGAGGGCAAA-3ꞌ (R) primer çifti, speJ geni için 5ꞌ-

TCCTTGTACTAGATGAGGTTGCAT-3ꞌ (F), 5ꞌ-GGTGGGGTTACACCATCAGT-3ꞌ (R) primer çifti 
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kullanılmıştır. Tüm reaksiyonlar 95oC’de 5 dakika ilk denatürasyon; 95oC’de 30 saniye, 60oC’de 30 saniye, 

72oC’de 2 dakika, 35 döngü; 72oC’de 7 dakika son uzama evresi olacak şekilde çalışılmıştır. (Borek ve ark., 2012) 

S.pyogenes suşlarının ERIC-PCR ile tiplendirilmesi sırasında 5ꞌ-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGC G-

3ꞌ primeri kullanılmış ve PCR reksiyonu 95oC’de 5 dakika ilk denatürasyon; 95oC’de 30 saniye, 48oC’de 30 saniye, 

72oC’de 2 dakika, 35 döngü 72oC’de 7 dakika son uzama evresi olacak şekilde çalışılmıştır. Tüm PCR ürünleri 

%1,5’lik agaroz jel elektroforezinde görüntülenmiştir. 

 

BULGULAR 

Yapılan çalışma sonucunda 94 suşun 92’si sdaB pozitif olarak saptanmıştır. Ayrıca bakteri grubunun 77’si 

speG geni ve 17’si speJ geni varlığı açısından pozitif olduğu saptanmıştır. Yapılan ERIC-PCR taraması soncunda 

94 izolatın 36 farklı gruba ayrıldığı belirlenmiştir. Elde edilen veriler Tablo.1 de gösterilmiştir. 

Tablo.1 : Virülans genler ve ERIC-PCR tiplenirmesi 

Bakteri adı sdaB SpeG speJ ERIC-PCR grubu 

İST1 +   12 

İST2 + +  6 

İST3 + +  7 

İST5 +   21 

İST6 + +  10 

İST8 + +  5 

İST9 + +  5 

İST10 + +  7 

İST11 + +  7 

İST13 + +  10 

İST14 + +  10 

İST15 +   8 

İST16 + +  7 

İST19 + +  6 

İST21 + +  9 

İST22 + +  8 

İST26 + +  10 

İST28 + +  6 

İST31 + +  6 

İST32 + +  7 

İST34 + +  10 

İST37 + +  7 
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İST38 + +  11 

İST39 + +  12 

İST41 + + + 31 

İST42 + +  12 

İST43 + +  15 

İST44 + +  32 

İST45 + + + 33 

İST46 + +  13 

İST47 + + + 13 

İST48 + + + 13 

İST 49 +   13 

İST52 + +  13 

İST53 + + + 15 

İST54 + +  14 

İST55 +   14 

İST56 +   6 

İST57 + + + 14 

İST58 + +  27 

İST59 + + + 34 

İST61 +  + 6 

İST62 +  + 30 

İST66 +   36 

İST67 + + + 16 

İST69 + + + 6 

İST70 + +  16 

İST72 + +  35 

GK1 + + + 17 

GK3 + + + 17 

GK4 + +  18 

GK7 + +  19 

GK9 + +  6 

GK11 + +  6 

GK13 + +  6 

GK15 + + + 21 

GK18 + +  22 

GK24 + +  23 

GK28 + + + 24 

GK30 + + + 7 
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GK31 + +  25 

GK34 + +  21 

GK36 + +  28 

GK37 + + + 24 

GK38 + +  29 

YE1  +  14 

YE3 + +  14 

YE4 + +  14 

YE5  +  26 

YE6 + +  21 

YE7 + +  26 

YE8 +   14 

YE9 +   26 

YE10 +   16 

YE11 +   16 

YE12 +   20 

YE13 +   20 

YE17 +   20 

YE19 +   20 

YE20 + +  20 

YE22 +   27 

YE23 + +  16 

YE24 + +  20 

YE25 + +  26 

YE36 + +  27 

YE39 + +  1 

YE42 + +  1 

YE44 + +  2 

YE45 + +  3 

YE50 + +  4 

YE52 + +  20 

YE54 + +  27 

YE56 + +  4 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

1057 
 

 

Şekil 5. ERIC-PCR Sonrası Agaroz Jel Elektroforezi Görüntüsü 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışma sonucunda bakteri koleksiyonunu oluşturan 94 bakteriden %81’i speG geni varlığı açısından 

pozitif olduğu saptanmıştır. 2012 de Portekiz’de yapılan bir çalışmada 2006 ve 2009 yılları arasında izole edilen 

191 örnekten %93’ünün pozitif olduğu saptanmıştır. (Friães, Lopes, Melo-Cristino, Ramirez ve  Portuguese Group 

for the Study of Streptococcal Infections,2012) Norveç’te ise 262 örnekle yapılan bir başka çalışmada ise %89 

oranında pozitiflik saptanmıştır.(Meisal ve ark., 2010) 

speJ geni varlığı speG geni varlığına oranla oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır. Çalışmamızda 

örneklerin yalnızca %18’i speJ süperantijen geni varlığı açısından pozitiftir. Aydın ilinden izole edilen örneklerin 

tamamının speJ geni açından negatif olması ise dikkat çekmektedir. Daha önce Portekiz’de ve Norveç’te yapılan 

çalışmada sırasıyla %45 ve %41 oranlarında pozitif olduğu görülmüştür. Bu çalışmalara oranla speJ geni varlığının 

oldukça az olduğu belirlenmiştir. 

sdaB geni ise tüm koleksiyonda yalnızca 2 izolatta negatif bulunmuştur. sdaB geni tüm S.pyogenes 

suşlarında bulunması beklenen bir gen olmakla birlikte, bazı bakteri soylarında bulunmadığı görülmüştür. Bu 

bakteri soylarının bir takım mutasyonlar ile geni kaybettiği düşünülmektedir. 

ERIC-PCR sonucunda bir grupta 10 adet bakteri suşu yer almış ve gruplar içinde en büyüğünü 

oluşturmuştur. Ardından üç tane 7 bakteri barındıran grup tespit edilmiştir. Bu 4 grup toplam bakteri 
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koleksiyonunun %33’ünü kapsamaktadır. ERIC PCR aslında Enterobacteriace familyası için geliştirilmiş olsa da 

streptokokların epidemiyolojik gruplandırılmasında kullanışlı olabilmektedir. (Matsumoto ve ark., 2001) 
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128-) AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ 4 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE HİZMET 

ALMAYA GELEN GEBELERİN PSİKOSOSYAL SAĞLIK DÜZEYLERİ VE 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 Uzm. Ebe Tülay DOĞRUSOY*           Prof. Dr. Ayden ÇOBAN** 

 

* Aydın Efeler 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi          

**Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

 

Özet 

Bu araştırma Aydın İli Efeler İlçesi 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne hizmet almaya gelen gebelerin psikososyal 

sağlık düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla analitik tipte yapılmıştır. 

Araştırma 15 Mayıs 2016 ile 15 Kasım 2016 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Halk Sağlığı 

Müdürlüğü Efeler İlçesi 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine hizmet almaya gelen 291 gebe ile yürütülmüştür. Araştırma 

verilerinin toplanmasında “Anket Formu”, “Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği” ve “Gebelikte 

Risk Değerlendirme Formu”, verilerin değerlendirmesinde Statistical Packagefor Social Science (SPSS) 18.0 

paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların 

(Ortalama, Standart Sapma, Minimum, Maksimum) yanısıra parametrik olmayan iki grup değişkenlerin 

aralarındaki farklılığı incelemek için veriler Mann-Whitney U testi ile birden fazla grup değişkenlerinde Kruskal 

Wallis H ile analiz edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeylerinde değerlendirilmiştir.  

Gebelerin Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği alt boyutları olan Gebelik ve eş ilişkisine ait 

özellikleri (4,38±0,52), Kaygı ve strese ait özellikleri (3,38±0,79),  Aile içi şiddete ait özellikleri (4,80±0,32), 

Psikososyal destek gereksinimine ait özellikleri (4,03±0,61), Ailesel özellikleri (4,40±0,63), Gebeliğe ilişkin 

fiziksel-psikososyal değişikliklere ait özellikleri (4,07±0,63) ile GPSDÖ’den aldıkları toplam puan (4,18±0,4) 

ortalamaları değerlendirildiğinde psikososyal sağlık durumlarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Gebelerin; yaş, eğitim, eşin eğitimi, gebelik sayısı, canlı doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı, kürtaj sayısı, 

gebeliğin planlanma ve gebeliğin istenme durumlarının psikososyal sağlığı etkilediği tespit edilmiştir (p<0,05). 

Gebelerin risk durumu ile GPSDÖ puanı arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

Bu araştırmanın sonuçlarına göre gebelerin psikososyal sağlık düzeyleri iyi durumdadır. Gebelerin bazı 

sosyoekonomik ve obstetrik özellikleri psikososyal sağlık düzeylerini etkilerken gebelikte risk durumu psikososyal 

sağlığı etkilememiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gebelik,  Psikososyal Sağlık, Ebelik Bakımı. 

 

The Psychosocial Health Levels and Its Affecting Factors of Pregnant Women Who Obtained Care from 

the No.4 Famıly Health Centre of Efeler Disctrict in Aydın Province 

 

Abstract 
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This research was carried out as an analytical type to determine the psychosocial health levels and its relating 

factors of pregnant women who receıved care from the No.4 Famıly Health Centre of Efeler Dısctrıct in Aydın 

Provınce. 

The study was conducted between May 15, 2016 and November 15, 2016 with 291 pregnant womenwho obtained 

health care from the No.4 Family Health Centre of Efeler Disctrict under the Aydin Public Health Directorate of 

the Ministry of Health of Turkey. For the collection of data, a “Questionnaire”, “Antenatal Psychosocial Health 

Assessment Tool”, “Antenatal  Risk Assessment Form” were used, and the statistical package for social science 

(SPSS) 18.0 package program was used in the evaluation of data. Descriptive statistical methods (Mean, Standard 

Deviation, Minimum, Maximum) were used in the evaluation of the data for the study as well asMann-Whitney U 

test to examine the difference between the two nonparametric group variables and Kruskal Wallis H to analyse 

multiple group variables.Statistical significance was evaluated at p <0.05. 

Fromthe total points (4,18 ± 0,4) of these sections of the Antenatal Psychosocial Health Assessment Tool: 

characteristics of Pregnancy and spouse’s  relationship (4,38 ± 0,52), of Anxiety and stress (3,38 ± 0,79), of 

Domestic violence (4,80 ± 0,32), ofNeed for psychosocial support (4,03 ± 0,61), of Family (4,40 ± 0,63), of 

Physical and psychosocial changes related to pregnancy (4,07 ± 0,63); the averages were evaluated, and it was 

determined that the psychosocial health conditions were at a good level. 

It was determined that age, education, spouse’s education, number of pregnancies, number of live births, number 

of living children, number of abortions, whether the pregnancy was planned and whether the pregnancy is wanted 

affected the psychosocial health of the pregnant women (p <0,05). 

According to the results of this research, the psychosocial health levels of the pregnant women are in good 

condition. While some socioeconomic and obstetric characteristics of the pregnant women affected psychosocial 

health levels, risk situations in pregnancy did not affect psychosocial health. 

Key words: Pregnancy, psychosocial health, midwifery care. 

 

Giriş 

Gebelik dönemi kadın için önemli psikososyal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir (Çalık ve Aktaş 2011, 

ss143). Gebeliğin normal seyrinde gitmesi için kadının fiziksel değerlendirmesi kadar psikososyal bakımdan 

değerlendirilmesinin de önemli olduğu bilinmektedir (Gümüşdaş ve ark, 2014, ss34). Gebelikteki psikososyal 

sorunlar gebe, fetüs ve yenidoğan sağlığını bunun sonucunda da aile ve toplum sağlığını etkilemektedir. Gebelikte 

psikososyal sağlığı olumsuz etkileyen etmenler, depresyon öyküsü, evlilik-eş durumu, ailesel etkenler, çalışma 

durumu, sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması, kötü yaşam deneyimleri, istenmeyen gebelik, abortus öyküsü, 

gebelik döneminin oluşturduğu yeni zorluklar ve ihtiyaçlar, fetüsle ilgili kaygı ve ebeveynlik stresi şeklinde 

söylenebilir (Uçar, 2014, ss10). 

Gebelikte psikososyal sağlığının iyi düzeyde olması gebe, fetüs ve yenidoğan sağlığı için önemli bir 

durumdur. Özellikle gebelik döneminde yaşanan depresyon ve stresin, gebelik, doğum ve doğum sonrası 

komplikasyonları arttırdığı, yenidoğan sağlığını olumsuz etkilediği (preeklemsi, erken doğum, zor doğum, 

doğumda daha fazla cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyma, gebelik haftasına göre küçük fetüs, düşük doğum ağırlıklı 

ve düşük apqar skorlu yenidoğan vb.) saptanmıştır (Çalık ve Aktaş, 2011, ss34). Ruhsal hastalıkların gebenin 
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duygu durumunu etkisi altına alarak, gebelikle ilgili olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceği ve iyileştirilmeyen 

gebelerde maternal-fetal morbidite ve mortalite hızını arttırabileceği bilinmektedir (Çapık ve ark, 2015, ss197).  

Sağlık profesyonellerinin gebelik döneminde gebelerin, hem fiziksel sağlık hem de psikososyal 

sağlıklarının tam bir iyilik halinde olabilmesi için gerekli değerlendirmeleri yapmaları gerekmektedir. Bu 

değerlendirmenin yanlız riskli gebeliklerde değil bütün gebelere rutin olarak uygulanması, sorunların erken 

tanımlanması, mevcut psikososyal semptomların belirlenerek erken tanı ve tedavi için sevk edilmesi 

gerekmektedir. Doğum öncesi bakım hizmetlerinde etkin role sahip olan ebeler, gebenin izlemi sırasında fiziksel 

değerlendirmeleri yaparken, bütüncül bir yaklaşımla psikososyal değerlendirmeyi de yapmalıdırlar. Gebenin 

sosyal destek ihtiyaçları için risk faktörlerini değerlendirmeli, gebenin eşi, ailesi ve sosyal çevresi ile işbirliği 

yapmalı, destek olan güçlerin geliştirilmesi için gebeyi yönlendirmelidir (Uçar, 2014, ss11).  

Ancak literatür incelendiğinde gebelerin psikososyal sağlık düzeyleri ve etkileyen faktörler ile ilgili 

bilgilerin sınırlı olduğu ve daha fazla bilimsel bilgiye gereksinim olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın amacı gebelerin psikososyal sağlık düzeylerini değerlendirmek ve psikososyal sağlığı 

etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.  

Araştırmanın Soruları 

Gebelerin psikososyal sağlık düzeyleri nasıldır? 

Gebelerin sosyodemografik ve obstetrik özellikleri psikososyal sağık düzeylerini etkiler mi?  

Gebelikte yaşanan riskler psikososyal sağlık düzeylerini etkiler mi? 

Yöntem 

Bu araştırma analitik- kesitsel tipte bir araştırma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Aydın Halk 

Sağlığı Müdürlüğü Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı gebeler oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde Ocak-Aralık 2015 tarihler arasında 

izlenen 291gebe oluşturmuştur.  Araştırmada örnekleme belirleme yöntemi yapılmadı, evren örneklem olarak 

alınmıştır.  Araştırmanın verileri 15 Mayıs 2016 ile 15 Kasım 2016 tarihleri arasında toplanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri araştırmacı tarafından literatür taranarak hazırlanan Anket Formu (Ek 1), Gebelikte 

Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (Ek 2), Risk Değerlendirme Formu (Ek 3) ile toplanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ile birlikte anket sorularına 

verdikleri yanıtlar objektif olarak analiz edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 18.0) programı kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov Z test sonuçlarına göre verilerin 

normal dağılıma uymadığı görüldüğünden parametrik olmayan testler kullanılmıştır. (p<0,05) Dolayısıyla 

parametrik olmayan iki grup değişkenlerin aralarındaki farklılığı incelemek için veriler Mann-Whitney Utesti ile 

birden fazla grup değişkenlerinde Kruskal Wallis H ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırma için Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulundan (Protokol no:2016/862) ve Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yazılı izin alınmıştır. Araştırmaya 

katılan gebelere araştırma hakkında bilgi verildikten sonra bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatılmıştır.  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

1063 
 

Bulgular 

Gebelerin yaş ortalaması 27,68±4,82 bulunmuştur. Gebelerin %37,1’inin üniversite mezunu, %29,9’unun her 

hangi bir işte çalıştığı, çalışan gebelerin %70,4’ünün serbest çalıştığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan gebelerin 

%99,0’ının resmi nikahlı, %85,9’unun çekirdek aile, %89,3’ünün orta gelirli ve %96,6’sının sosyal güvencesinin 

var olduğu saptanmıştır. Gebelerin eşlerinin Yaş ort:31,31±5,51 yaş olduğu, eşlerin %30,2’sinin üniversite 

mezunu, %97,9’unun herhangi bir işte çalıştığı, çalışan eşlerin %77,2’sinin işçi olarak çalıştığı tespit edilmiştir. 

Gebelerin gebelik sayısı ortalaması 1,99±1,05 bulunmuştur. Gebelerin %41,6’sının ilk gebeliği olduğu, gebelik 

haftası ortalamasının da 22,75±8,83 olduğu bulunmuştur. Gebelerin %48,5’inin ilk gebeliği olduğu ve canlı doğum 

yapmadığı, %82,8’inin düşük yapmadığı, %95,9’unun kürtaj olmadığı, %49,1’inin çocuğunun olmadığı, 

%2,4’ünün bir ölü doğum yaptığı ve bir önceki doğumdan sonra geçen sürenin ortalaması 44,91±34,11 ay olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan gebelerin %74,2’sinin mevcut gebeliğinin planlı olduğu, %82,8’inin isteyerek 

gebe kaldığı tespit edilmiştir. Gebelerin %92,8’inin doğum öncesi bakım hizmeti aldığı, %97,6’sının her 

çağırıldığında sağlık kurumuna gittiği tespit edilmiştir. Çalışmamızda %87,6’sının sağlık sorununun olmadığı, 

%7,6’sının sürekli ilaç kullandığı ve %19,6’sının bedensel şikayetinin olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan gebelerin GPSDÖ ve Alt Boyutlarına yönelik aldıkları puanların dağılımı ile bu puanların 

gebelerin bazı özellikleri karşılaştırılması tablolarda verilmiştir.  

Tablo 1. GPSDÖ ve Alt Boyutlarına Yönelik Tanımlayıcı Bulguları (n:291) 

Toplam ve Alt Boyutlar N Min. Max. Ort. Ss. 
Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler 291 2,54 5,00 4,38 0,52 
Kaygı ve strese ait özellikler 291 1,00 5,00 3,38 0,79 
Aile içi şiddete ait özellikler 291 2,25 5,00 4,80 0,32 
Psikososyal destek gereksinimine ait özellikler 291 2,14 5,00 4,03 0,61 
Ailesel özellikler 291 2,50 5,00 4,40 0,63 
Gebeliğe ilişkin fiziksel-psikososyal 
değişikliklere ait özellikler 

291 1,00 5,00 4,07 0,63 

GPSDÖ 291 2,57 4,91 4,18 0,40 
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Tablo 2. Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Sosyo-demografik 
Özellikler 

Gebelik ve eş 

ilişkisine ait 

özellikler 

Kaygı ve strese ait 

özellikler 
Aile içi şiddete ait 

özellikler 

Psikososyal destek 
gereksinimine ait 
özellikler 

Ailesel özellikler 

Gebeliğe ilişkin 

fiziksel-psikososyal 
değişikliklere ait 

özellikler 

GPSDÖ 

Yaş Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. 

      ≤ 25   (n:99) 4,48 ,52 3,29 ,85 4,78 ,41 4,15 ,62 4,52 ,61 4,11 ,54 4,23 ,39 

     26-30  (n:112) 4,37 ,48 3,25 ,73 4,80 ,27 3,94 ,59 4,34 ,65 3,99 ,67 4,12 ,39 
        ≥31  (n: 80) 4,29 ,58 3,66 ,75 4,84 ,25 4,01 ,59 4,34 ,62 4,13 ,65 4,22 ,40 

Kruskal Wallis H 6,977  15,122  1,005  8,016  7,861  3,141  5,398  

P. ,031  ,001  ,605  ,018  ,020  ,208  ,067  
Eğitim durumu 
      İlkokul    (n:49) 4,04 ,65 3,64 ,82 4,73 ,37 3,81 ,59 4,15 ,65 4,19 ,65 4,08 ,44 

     Ortaokul  (n:70) 4,37 ,54 3,15 ,78 4,72 ,46 3,93 ,75 4,43 ,64 4,12 ,48 4,11 ,43 

      Lise        (n:64) 4,45 ,46 3,47 ,79 4,86 ,19 4,10 ,57 4,37 ,70 4,15 ,58 4,25 ,34 

  Üniversite (n:108) 4,51 ,41 3,35 ,76 4,85 ,21 4,15 ,49 4,51 ,55 3,93 ,70 4,24 ,37 

Kruskal Wallis H 19,134  12,855  5,497  11,500  11,319  7,345  8,579  

P. ,000   ,005   ,139   ,009   ,010   ,062   ,035  
İş durumu  
       Hayır  (n:204) 4,33 ,54 3,35 ,81 4,78 ,36 3,98 ,63 4,38 ,63 4,10 ,64 4,15 ,41 
         Evet  (n:87) 4,52 ,46 3,44 ,76 4,85 ,20 4,13 ,53 4,45 ,64 4,00 ,59 4,26 ,35 

Mann-Whitney U 6909,500   8376,500   8430,500   7635,500   8058,000   8030,000   7457,500  

P. ,003   ,448   ,472   ,059   ,205   ,197   ,031  
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Tablo 2. Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Karşılaştırılması  (Devamı) 

 Sosyo-demografik 
         Özellikler 

Gebelik ve eş 

ilişkisine ait 

özellikler 

Kaygı ve strese ait 

özellikler 
Aile içi şiddete ait 

özellikler 

Psikososyal destek 
gereksinimine ait 
özellikler 

Ailesel özellikler 

Gebeliğe ilişkin 

fiziksel-psikososyal 
değişikliklere ait 

özellikler 

GPSDÖ 

 Ort. ss.       Ort.     ss.       Ort.     ss.       Ort.     ss.      Ort.    ss.       Ort.    ss.      Ort.     ss. 
Aile Tipi  
ÇekirdekAile (n.250) 4,39 ,50 3,38 ,79 4,82 ,28 4,03 ,60 4,40 ,63 4,06 ,63 4,19 ,38 
Geniş Aile  (n:41) 4,32 ,65 3,37 ,85 4,67 ,47 3,99 ,67 4,38 ,62 4,15 ,57 4,15 ,47 
Mann-Whitney U 5109,000  5039,500  4294,500  4934,500  5006,000  4654,000  4986,500  
P. ,974  ,864  ,077  ,702  ,808  ,344  ,781  
Gelir durumu            
      Düşük  (n:16) 3,91 ,69 3,46 ,96 4,62 ,45 3,29 ,75 3,92 ,73 3,93 ,73 3,87 ,43 

      Orta     (n:260) 4,40 ,50 3,39 ,79 4,81 ,31 4,06 ,57 4,42 ,61 4,08 ,62 4,20 ,39 

      Yüksek (n:15) 4,62 ,37 3,13 ,67 4,84 ,23 4,33 ,57 4,52 ,60 3,99 ,62 4,26 ,29 

Kruskal Wallis H 11,052  1,821  4,064  18,331  7,907  ,691  9,648  
P. ,004  ,402  ,131  ,000  ,019  ,708  ,008  
Sağlık güvencesi             
       Yok (n:10) 4,25 ,51 3,15 ,65 4,78 ,33 3,87 ,49 4,20 ,54 4,10 ,60 4,07 ,28 

       Var (n:281)  4,39 ,52 3,38 ,80 4,80 ,32 4,03 ,61 4,41 ,63 4,07 ,63 4,19 ,40 

Mann-Whitney U 1106,500  1114,500  1374,000  1059,000  1055,000  1357,500  1019,500  
P. ,253  ,266  ,900  ,185  ,172  ,855  ,140  
Medeni durum 
Evli/resmi nikah var  
(n:288) 

4,39 ,52 3,38 ,79 4,81 ,32 4,03 ,61 4,41 ,62 4,07 ,62 4,19 ,39 

Evli/resmi nikah yok 
(n:3) 

3,90 1,08 3,21 ,90 4,38 ,50 3,71 ,87 3,42 1,15 3,56 ,92 3,75 ,49 

Mann-Whitney U 295,000  359,500  148,500  308,000  180,500  268,000  182,500  
P. ,344  ,617  ,037  ,391  ,077  ,256  ,085  
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Tablo 3. Gebelerin Eşlerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Sosyo-demografik 
Özellikler 

Gebelik ve eş 

ilişkisine ait 

özellikler 

Kaygı ve strese 

ait özellikler 
Aile içi şiddete 

ait özellikler 

Psikososyal 
destek 
gereksinimine ait 
özellikler 

Ailesel 
özellikler 

Gebeliğe ilişkin 

fiziksel-psikososyal 
değişikliklere ait 

özellikler 

GPSDÖ 

 Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. 
 Eş yaş               
      ≤ 25   (n:35) 4,54 ,58 3,25 ,95 4,73 ,43 4,18 ,68 4,60 ,53 4,18 ,55 4,25 ,47 
     26-30  (n:113) 4,41 ,48 3,31 ,73 4,81 ,36 4,04 ,60 4,41 ,66 4,05 ,61 4,18 ,37 
        ≥31  (n: 143) 4,33 ,54 3,46 ,80 4,82 ,25 3,98 ,59 4,34 ,63 4,06 ,65 4,17 ,40 
Kruskal Wallis H 8,145  2,608  ,802  4,406  6,365  1,061  2,227  
P. ,017  ,271  ,670  ,110  ,041  ,588  ,328  
Eş eğitim durumu 
      İlkokul    (n:55) 4,23 ,60 3,42 ,92 4,81 ,27 3,83 ,63 4,20 ,68 4,10 ,67 4,11 ,44 
     Ortaokul  (n:60) 4,19 ,64 3,10 ,77 4,64 ,51 3,83 ,74 4,29 ,70 4,08 ,47 4,02 ,45 
      Lise        (n:88) 4,46 ,44 3,55 ,69 4,87 ,22 4,13 ,53 4,46 ,59 4,13 ,65 4,27 ,33 
  Üniversite   (n:88) 4,54 ,38 3,37 ,78 4,85 ,20 4,18 ,49 4,54 ,54 3,98 ,66 4,26 ,35 
Kruskal Wallis H 14,473  12,827  15,719  15,868  11,468  4,207    16,136  
P. ,002  ,005  ,001  ,001  ,009  ,240  ,001  
Eş iş durumu                
       Hayır  (n:6) 4,31 ,82 3,38 , 63 4,67 ,30 3,90 ,53 4,54 ,77 4,28 ,82 4,16 ,32 
         Evet  (n:285) 4,39 ,52 3,38 80 4,80 ,32 4,03 ,61 4,40 ,63 4,06 ,62 4,19 ,40 
Mann-Whitney U 787,500  812,000  549,500  728,500  696,500  578,500  788,500  
P. ,740  ,833  ,111  ,534  ,428  ,173  ,744  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

1067 
 

Tablo 4. Gebelerin Obstetrik Özelliklerine Göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Obstetrik   
Özellikler 

Gebelik ve eş 

ilişkisine ait 

özellikler 

Kaygı ve strese ait 

özellikler 
Aile içi şiddete ait 
özellikler 

Psikososyal destek 
gereksinimine ait 
özellikler 

Ailesel özellikler 

Gebeliğe ilişkin 

fiziksel-
psikososyal 
değişikliklere ait 

özellikler 

GPSDÖ 

 Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. 
Gebelik sayısı           
ilk gebelik 
(n:121) 

4,57 ,40 3,17 ,80 4,79 ,38 4,13 ,54 4,48 ,59 4,04 ,64 4,22 ,37 

1'den fazla 
(n:170) 

4,26 ,56 3,53 ,76 4,81 ,27 3,96 ,64 4,34 ,65 4,09 ,62 4,16 ,41 

Mann-Whitney 
U 

6904,000  7613,000  10261,000  8865,500  9115,000  9696,000  9549,000  

p. ,000  ,000  ,971  ,044  ,092  ,403  ,298  
Canlı doğum sayısı             
İlk gebelik 

(n:141) 
4,57 ,40 3,20 ,81 4,80 ,36 4,14 ,57 4,50 ,58 4,07 ,60 4,23 ,37 

1'den fazla 
(n:150) 

4,21 ,56 3,54 ,74 4,80 ,28 3,93 ,63 4,31 ,66 4,07 ,65 4,14 ,42 

Mann-Whitney 
U 

6504,000  8109,000  10433,000  8511,500  8818,500  10467,500  9271,500  

p. ,000  ,001  ,833  ,004  ,013  ,880  ,069  
Düşük sayısı               
Düşük yok 
(n:241) 

4,39 ,53 3,34 ,80 4,80 ,33 4,03 ,61 4,41 ,63 4,07 ,62 4,18 ,40 

Düşük var (n.50) 4,36 ,49 3,56 ,76 4,82 ,27 4,00 ,61 4,34 ,62 4,05 ,64 4,18 ,38 
Mann-Whitney 
U 

5605,500  5119,000  5867,500  5790,000  5428,500  6000,000  6020,500  

p. ,438  ,094  ,757  ,663  ,261  ,963  ,993  
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Tablo 5. Gebelerin Mevcut Gebelik Özelliklerine Göre GPSDÖ Toplam ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Mevcut Gebelik 
Özellikler 

Gebelik ve eş 

ilişkisine ait 

özellikler 

Kaygı ve strese 

ait özellikler 
Aile içi şiddete 

ait özellikler 

Psikososyal 
destek 
gereksinimine ait 
özellikler 

Ailesel özellikler 

Gebeliğe ilişkin 

fiziksel-
psikososyal 
değişikliklere ait 

özellikler 

GPSDÖ 

Gebelik planlı mı? Ort.  ss. Ort.  ss. Ort.  ss. Ort.  ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort.  ss. 
          Hayır (n:75) 4,02 ,59 3,37 ,83 4,67 ,47 3,75 ,66 4,25 ,64 3,96 ,77 3,99 ,43 
          Evet  (n:216) 4,51 ,43 3,38 ,78 4,85 ,23 4,12 ,56 4,45 ,62 4,11 ,56 4,25 ,36 
Mann-Whitney U 4000,500  8087,500  5531,000  5444,000  6403,500  7437,500  5128,500  
P. ,000  ,984  ,000  ,000  ,006  ,289  ,000  
Gebelik isteyerek mi?             
        Hayır  (n:50) 3,85 ,60 3,41 ,85 4,65 ,43 3,61 ,69 4,18 ,68 3,87 ,75 3,91 ,43 
        Evet   (n:241) 4,50 ,43 3,37 ,78 4,83 ,28 4,12 ,55 4,45 ,61 4,11 ,59 4,24 ,37 
Mann-Whitney U 2235,500  5837,000  4024,000  3427,500  4586,000  5014,000  3190,000  
P. ,000  ,728  ,000  ,000  ,007  ,061  ,000  
Gebelik takibi               
       Hayır (n:21) 4,33 ,57 3,35 ,78 4,82 ,25 3,92 ,69 4,32 ,73 4,15 ,60 4,16 ,41 
       Evet  (n:270) 4,39 ,52 3,38 ,80 4,80 ,32 4,04 ,60 4,41 ,62 4,06 ,63 4,19 ,40 
Mann-Whitney U 2706,000  2724,000  2826,500  2526,000  2717,000  2545,000  2722,500  
P. ,728  ,765  ,981  ,404  ,746  ,433  ,762  
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Tablo 6. Gebelerin Risk Durumuna Göre GPSDÖ Toplam ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların 

Karşılaştırılması 

Risk Durumu 
Gebelik ve eş 

ilişkisine ait 

özellikler 

Kaygı ve strese 

ait özellikler 
Aile içi şiddete 

ait özellikler 

Psikososyal 
destek 
gereksinimine ait 
özellikler 

Ailesel özellikler 

Gebeliğe ilişkin 

fiziksel-
psikososyal 
değişikliklere ait 

özellikler 

GPSDÖ 

Gebelikte risk durumu Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. Ort. ss. 

       Risk yok (n:177) 4,44 ,48 3,29 ,82 4,80 ,33 4,07 ,60 4,38 ,65 4,04 ,62 4,19 ,39 

       Risk var (n:114) 4,29 ,57 3,51 ,73 4,81 ,30 3,96 ,62 4,43 ,60 4,11 ,63 4,18 ,41 

Mann-Whitney U 8448,500  8584,500  9926,500  9118,500  9953,500  9419,000  10026,500  

P. ,019  ,032  ,805  ,165  ,844  ,337  ,929  

Tıbbı öykü de risk               

      Risk yok (n:231) 4,40 ,50 3,35 ,81 4,81 ,30 4,06 ,59 4,40 ,63 4,05 ,65 4,19 ,38 

      Risk var (n:60) 4,31 ,59 3,49 ,72 4,77 ,37 3,92 ,65 4,38 ,65 4,13 ,53 4,17 ,45 

Mann-Whitney U 6298,500  6157,000  6468,000  6195,500  6778,500  6548,500  6855,000  

P. ,276  ,183  ,397  ,205  ,790  ,509  ,897  

Obstetrik öykü de risk               

      Risk yok (n:259) 4,40 ,51 3,35 ,80 4,80 ,33 4,02 ,61 4,38 ,63 4,06 ,63 4,18 ,40 

      Risk var (n:32) 4,30 ,58 3,57 ,76 4,84 ,24 4,09 ,62 4,55 ,61 4,17 ,55 4,24 ,38 

Mann-Whitney U 3721,000  3555,000  3841,500  3813,500  3309,000  3779,000  3794,000  

P. ,345  ,189  ,473  ,460  ,058  ,414  ,436  

Mevcut gebelik risk               

     Risk yok (n:222) 4,40 ,52 3,32 ,81 4,78 ,35 4,05 ,61 4,39 ,65 4,03 ,61 4,17 ,40 

     Risk var (n:69) 4,32 ,53 3,57 ,72 4,88 ,18 3,97 ,60 4,43 ,58 4,19 ,66 4,23 ,38 

Mann-Whitney U 6919,000  6327,000  6601,000  7039,000  7640,000  6265,000  7068,500  

P. ,225  ,029  ,065  ,308  ,975  ,022  ,333  
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TARTIŞMA 

Bu araştırma Aydın İli Merkez 4 nolu Aile Sağlığı Merkezine izlem için gelen gebelerin psikososyal 

sağlık düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla analitik tipte,  T.C. Aydın Sağlık Müdürlüğü 

Merkez 4 nolu Aile Sağlığı Merkezine izlem için gelen 291 gebe ile yürütülmüştür. Bu bölümde araştırmadan elde 

edilen başlıca bulgular mevcut literatüre göre tartışılmıştır.  

Gebelerin GPDSÖ “Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler” alt boyut puan ortalamasının 4,38±0,52 olduğu 

ve çalışmaya katılan gebelerin eşleri ile ilişkilerinin iyi olduğu belirlenmiştir. Koyuncu (2013, ss25)’nun yaptığı 

çalışmada “Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikleri” alt boyut puan ortalamasını 4,25 ±0,57, Uçar (2014, ss27), 

4,42±0,52 olarak bulmuştur. İncelenen çalışmalar ile araştırma bulgularımız benzerlik göstermektedir.  

“Kaygı ve strese ait özellikler” alt boyut puan ortalaması Anık (2017, ss36)’ın 792 gebe ile yaptığı 

çalışmada 3,40±0,78,  Körükçü ve ark (2017,ss3)’nın 226 gebe ile yaptığı çalışmada 3,20±0,60 bulmuştur, benzer 

olarak bizim çalışmamızda alt boyut puan ortalaması 3,38±0,79’dur. Bu alt grup incelendiğinde gebelerin 

psikososyal sağlık durumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gebelik dönemi, kadınlar için doğal bir yaşam 

olayı olmanın yanı sıra önemli psikososyal değişimlerin yaşandığı kaygı ve stres oluşturabilecek birçok faktörle 

karşılaşma riskinin de yüksek olduğu bir evredir. Bu nedenle gebelikte kaygı ve stresin ortaya çıkması beklendik 

bir sonuçtur.  

Çalışmada “Aile içi şiddete ait özellikler” alt boyut puanı ortalaması 4,80±0,32 olduğu bulunmuş ve 

gebelerin bu alt boyut bakımından sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Bizim bulgumuza benzer olarak 

aynı alt boyut puanı; Yıldız’ın (2011, ss71) çalışmasında 4,60±5,54, Anık’ın (2017,ss 36) yaptığı çalışmada 

4,73±0,36, Şimşek (2014, ss33)’in çalışmasında 4,68±0,40, Değirmenci (2016, ss26)’nin çalışmasında 4,61±0,44 

bulunmuş ve gebelerin aile içi şiddete ait özellikler bakımından psikososyal sağlık düzeylerinin iyi olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmayı yaptığımız bölgede gebelere şiddet uygulanmasının hoş görülen bir davranış olmadığı 

anlaşılmıştır. 

Gebelikte eş, aile ve/veya arkadaşlar tarafından sağlanan psikososyal destek, gebeyi duygusal ve bilişsel 

olarak rahatlatmakta, sosyal kaynaklardan daha fazla yararlanmalarına, stres etkenleri ve kaygı ile daha kolay baş 

etmelerine yardımcı olmaktadır (Vırıt ve ark, 2008, ss12). “Psikososyal destek gereksinimine ait özellikler” alt 

boyut puanı ortalaması Koyuncu’nun (2013, ss26) yaptığı çalışmada 4,69±0,48, Sözeri’nin (2011, ss39) 

çalışmasında 4,11±0,55 bulmuştur.  Araştırmamızda benzer olarak alt boyut puanı ortalaması 4,03±0,61 olarak 

saptanmış ve gebelerin psikososyal desteklerinin iyi olduğu belirlenmiştir. Gebelikte anksiyete ve depresyonu 

etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmalarda algılanan sosyal desteğin depresyon ve anksiyete üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda gebenin eşi, ailesi ve sosyal çevresi ile ilişkilerinin ve psikososyal 

sağlık düzeylerinin iyi olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada “Ailesel özellikler” alt boyut puan ortalaması 4,40±0,63 olarak tespit edilmiş ve gebelerin 

aileleriyle ilişkilerinin iyi olduğu saptanmıştır. Şimşek’in (2014, ss33) yaptığı çalışmada 4,14±0,72, 

Değirmenci’nin (2016, ss 26) yaptığı çalışmada 4,30±0,59 bulunmuş ve psikososyal sağlık düzeylerinin iyi 

düzeyde olduğu bu araştırma bulgusuyla paralellik göstermiştir. Bu sonuçlar aile bağlarının güçlü olduğunu, 

gebelerin eş, eşinin ailesi ve/veya kendi ailelerinden yeterli düzeyde destek aldığının göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. 
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Çalışmamızda “Gebeliğe ilişkin fiziksel-psikososyal değişikliklere ait özellikler” alt boyut puan 

ortalaması 4,07±0,63 olduğu saptanmış ve gebelerin psikososyal sağlık düzeyinin iyi olduğu belirlenmiştir. Bu 

puan Bekmezci’nin (2015, ss29) çalışmasında 4,21±0,63 ve Yıldız’ın (2011, ss71) çalışmasında 4,15±0,73 olarak 

belirlenmiş ve çalışmamızla benzer sonuçlar bulmuştur. Bu durum gebelerin gebeliğe ilişkin fiziksel-psikososyal 

değişiklikleri gebeliğin bir parçası olarak kabullendiği ve geçici olduğunu düşündüklerini göstermektedir. 

Gebelik döneminde psikososyal sağlığın olumsuz etkilenmesi gebe, fetüs ve yenidoğan sağlığını 

dolayısıylada aile ve toplum sağlığını etkilenmektedir. Çalışmamızda GPDSÖ toplam puanın 4,18±0,40 olduğu 

bulunmuş ve gebelerin psikososyal sağlık durumlarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bizim bulgularımıza 

benzer olarak GPDSÖ toplam puanı, Bekmezci’nin (2015, ss 29) yaptığı çalışmada 4,15±0,40, Değirmenci’nin 

(2016, ss26) çalışmasında 4,02±0,41, Gümüşdaş ve ark’nın (2014, ss38) yaptığı çalışmada riskli olan gebelerin 

4,31±0,45, risksiz gebelerin 4,14±0,41 olduğu tespit edilmiş ve psikososyal sağlık düzeylerinin iyi olduğu 

saptanmıştır. Bizim çalışmamızda, araştırmanın yapıldığı bölgede aile bağlarının iyi olması, gebeliğe olumlu 

bakılması ve gebelerin kendilerine her konuda yardımcı olabilecek kişilerin varlığından emin olması gebelerin 

psikososyal sağlık düzeyinin iyi olmalarını sağlamıştır. 

Gebelerin sosyo-demografik özelliklerine göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından aldıkları puanlar 

karşılaştırıldığında; gebelerin yaş grupları ile “Gebelik ve eş ilişkisi”, “Kaygı ve strese”, “Psikososyal destek 

gereksinimleri” ve “Ailesel özellikler” alt boyut puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır. Çalışma 

bulgularımızla benzer olarak Koyuncu ve Yılmaz’ın (2015, ss58) yaptığı çalışmada 18-24 yaş arası gebelerin 

“gebelik ve eş ilişkisi” alt boyut puanı 4,26±0,60, 25 yaş ve üstü gebelerin 4,23±0,51 olduğu bulunmuştur. Gebenin 

yaşı küçüldükçe gebelik ve eş ilişkisinin daha iyi olduğu belirlenmiştir. Gebelerin yaşları arttıkça 

sorumluluklarının da artması sebebiyle gebenin eşi ile ilişkisinin ve psikososyal sağlık düzeyini etkilendiği 

düşünülmektedir.  

Çalışmamızda gebelerin yaşı arttıkça “Kaygı ve strese ait özellikleri” alt boyut puanının da olumlu yönde 

arttığı saptanmıştır. Koyuncu’nun (2013, ss26) 222 gebe ile yaptığı çalışmada, “Kaygı ve strese ait özellikleri” alt 

boyut puanlarının yaş gruplarından etkilenmediği tespit edilmiştir. Çalışmamızla benzer olarak, Şahin ve 

Kılıçarslan’ın (2010, ss56) 340 gebe ile yaptığı çalışmada ise gebenin yaşı arttıkça kaygı düzeyinin azaldığı 

bulunmuştur. Yaş ilerledikçe gebenin daha önce doğum ve gebelik geçirme ihtimali daha yüksektir. Gebenin bu 

konuda deneyimli olması gebelikle ilgili kaygıları ve stres yaşaması hiç gebelik geçirmemiş kadına göre azalmıştır. 

Bizim çalışmamızda yaşı 31 ve üzerinde olan gebelerin kaygı ve stres ile daha iyi baş edebildikleri belirlenmiştir.  

Araştırmada gebelerin yaş gruplarına göre “Psikososyal destek gereksinimine ait özellikleri” ve  “Ailesel 

özellikleri” alt boyut puanı ortalamaları incelendiğinde 25 yaş ve altı gebelerin puanlarının diğer yaş gruplarına 

göre iyi durumda olduğu bulunmuştur. Bu durum 25 yaş ve altında olan gebelerin ileri yaşta olan gebelere kıyasla 

evliliklerinin başlangıcında olmaları ve daha çok aile desteği aldıklarını düşündürmektedir.  

Çalışmaya katılan gebelerin eğitim durumu ile GPDSÖ toplam puan ve “Gebelik ve eş ilişkisine ait 

özellikleri”, “Kaygı ve strese ait özellikler”, “Psikososyal destek gereksinimine ait özellikleri” ve “Ailesel 

özellikleri” alt boyut puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır. Gebelerin eğitim durumu ile GPDSÖ toplam 

puan ve “Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikleri”, “Kaygı ve strese ait özellikler”, “Psikososyal destek 

gereksinimine ait özellikleri” ve “Ailesel özellikleri” alt boyut puanları incelendiğinde gebenin eğitim durumu 
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arttıkça belirtilen alanlarda sağlık düzeyleri de artmıştır. Bizim çalışmamıza benzer olarak Şimşek’in (2014, ss33), 

Uçar’ın (2014, ss27) ve Değirmenci’nin (2016, ss26) yaptıkları çalışmalarda gebelerin eğitim durumları arttıkça 

psikososyal sağlık düzeyleri de arttığı tespit edilmiştir. Araştırmamızda gebelerin eğitim durumları arttıkça eş, aile 

ve sosyal çevre ile ilişkilerinin daha iyi olduğu ve doğum öncesi bakım, gerekli bilgi ve destek hizmetlerine daha 

kolay ulaşabildikleri söylenebilir.  

Ayrıca araştırmada ilkokul mezunu gebelerin “Kaygı ve strese ait özellikler” alt boyut puanın yüksek 

olduğu belirlenmiştir. İlkokul mezunu gebelerin kaygı ve strese yönelik sağlık düzeylerinin diğer gebelerden iyi 

olması bu gebelerin kaygı ve stres algılarının farklılığından kaynaklanmış olabilir.  

Araştırmada çalışan gebelerin “Gebelik ve eş ilişkilerine ait özellikleri” ve toplam “GPDSÖ” puanlarının 

daha yüksek olduğu ve sağlık düzeylerinin iyi olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda gebelerin çalışma 

yaşamında yer almaları özbakımlarının (Yılmaz ve Beji, 2010, ss140), benlik saygılarının daha yüksek olduğu 

(Arslan ve ark, 2011) bildirilmektedir. Bödecs ve ark’nın (2013, ss354) Macaristan’da 503 gebe ile yaptıkları 

çalışmada işsiz olan gebelerin depresyon ve anksiyete puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bizim 

çalışmamız ve yapılan çalışmalarda gebelerin çalışma yaşamında yer almaları sağlık durumlarını olumlu 

etkilemektedir.  

Gebelerin gelir durumuna göre “Gebelik ve eş ilişkilerine ait özellikleri”, “Psikososyal destek 

gereksinimine ait özellikleri”, “Ailesel özellikleri” alt boyut ve GPDSÖ toplam puanı ortalaması incelendiğinde 

gelir durumu yüksek olan gebelerin puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamıza benzer olarak 

Sözeri (2011, ss43) ve Değirmenci (2016, ss29)’nın yaptığı çalışmada gebelerin ekonomik durumlarına göre 

GPDSÖ toplam puan ortalaması geliri giderinden fazla olan gebelerin daha yüksek bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan gebelerin medeni durumu ve “Aile içi şiddete ait özellikleri” alt boyut puan 

ortalaması incelendiğinde evli olan gebelerin evli olmayanlara göre puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Aile içi şiddet gebede fiziksel ve ruhsal sorunlara, üretkenlik kaybına, gebe ve ailesinin yaşam kalitesinin 

düşmesine, aile bütünlüğünün ve sağlığının bozulmasına neden olmaktadır (Koyun ve ark, 2011, ss103). Ebelerin 

doğum öncesi izlemlerini yaparken gebenin aile içi şiddete maruz kalması ile ilgili mutlaka sorgulamalı ve şiddete 

maruz kalan gebeleri neler yapabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. 

Gebelerin eşlerinin sosyo-demografik özelliklerine göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından aldıkları 

puanlar karşılaştırıldığında; gebelerin eşlerinin yaş grupları ile “Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler” ve “Ailesel 

özellikler” alt boyut incelendiğinde 25 yaş ve altında olan grubun puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bizim 

çalışmamıza benzer olarak Değirmenci (2016, ss32)’nin yaptığı çalışmada da aynı sonuç çıkmıştır. Araştırmaya 

katılan gebelerin eşlerinin yaşı arttıkça sorumluluklarının da artması sebebiyle eşi ile ilişkisinin ve aile ilişkilerinin 

değişmesi psikososyal sağlığı olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan gebelerin eşlerinin eğitim durumu ile “Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler”, “Kaygı 

ve strese ait özellikler”, “Aile içi şiddete ait özellikler”, “Psikososyal destek gereksinimine ait özellikler”, “Ailesel 

özellikler” alt boyut puan ortalamaları ve GPDSÖ toplam puanı incelendiğinde eşin eğitim durumu arttıkça 

gebenin psikososyal sağlık düzeyi artmıştır. Gebenin eşinin eğitim durumunun yüksek seviyede olması gebelik 

hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve eşine daha iyi destek olmasını sağladığı söylenebilir. 
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Gebelerin obsterik özelliklerine göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından aldıkları puanlar 

karşılaştrıldığında; Araştırmaya katılan gebelerin gebelik sayısı, canlı doğum sayısı ve yaşayan çocuk sayısı ile 

“Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler”, “Psikososyal destek gereksinimine ait özellikler”, “Ailesel özellikler” alt 

boyut puanı incelendiğinde, ilk gebeliği olan ve yaşayan çocuğu olmayanların puan ortalamaları, 1’den fazla 

gebelik yaşayan, canlı doğum yapmış ve yaşayan çocuğu olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bizim 

çalışmamıza benzer olarak Değirmenci (2016, ss34), Şimşek (2014, ss39) ve Sözeri (2011, ss56)’nin yaptıkları 

çalışmalarda gebelik sayısı ve yaşayan çocuk sayısının artması psikososyal sağlığı olumsuz etkilemiştir. Gebelik 

sayısı arttıkça yaşayan çocuk sayısının ve sorumlulukların artmasına sebep olmuştur. Bu durum araştırmaya katılan 

gebelerin eş, aile ilişkileri ve psikososyal sağlığını etkilemiştir. 

Araştırmaya katılan gebelerin gebelik sayısı, canlı doğum sayısı ve yaşayan çocuk sayısı ile “Kaygı ve 

strese ait özellikler” alt boyut puanı ortalaması incelendiğinde, 1’den fazla gebelik yaşayan, canlı doğum yapmış 

ve yaşayan çocuğu olan gebelerin puan ortalamaları, ilk gebeliği olan ve yaşayan çocuğu olmayanlara göre daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Üst ve Pasinlioğlu (2015, ss313)’nun primipar ve multipar gebelerde doğum ve 

doğum sonu döneme ilişkin endişelerin belirlenmesinin incelendiği çalışmada gebelerin endişe düzeylerinin 

primiparlarda multiparlar gebelerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Körükçü ve ark (2017, ss5)’nın yaptığı 

çalışmada ise primipar gebelerin yaşadıkları doğum korkusu seviyesinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Araştırmamıza katılan, ilk gebeliği olan, daha önce canlı doğum yapmamış ve yaşayan çocuğu olmayan gebelerin 

deneyimsiz oldukları için doğum anında ve doğumdan sonra karşılaşabilecekleri olayları tahmin edememekte, bu 

durum onların kaygı ve streslerini arttırabilmektedir. 

Gebelerin mevcut gebelik özelliklerine göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından aldıkları puanlar 

karşılaştrıldığında;  Araştırmaya katılan gebelerin gebeliğin planlama ve gebeliğin istenme durumu ile GPDSÖ 

toplam puan, “Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler”, “Aile iç şiddete ait özellikler”, “Psikososyal destek 

gereksinimine ait özellikler”, ve “Ailesel özellikler” alt boyut puan ortalamasına bakıldığı zaman gebeliği 

planlayan ve isteyen gebelerin psikososyal sağlık düzeyleri daha iyi durumdadır. Araştırmamıza benzer olarak 

Şimşek (2014, ss41) ve Uçar (2014, ss32)’ın yaptığı çalışmada gebeliğini isteyen ve planlayan gebelerin 

psikososyal sağlık durumları iyi düzeydedir. Bizim çalışmamızda %74,2’si gebeliğini planlayan ve %82,2’si 

gebeliğini isteyen gebeler oluşturmaktadır. Gebeliğin istenen, planlanmış gebelik olması eşin desteğinin arttırdığı, 

ayrıca doğacak bebek hakkında gebenin ve eşinin planlar yapmasını sağladığı ve gebenin kendini anne olmaya 

daha hazır hissettiği saptanmıştır (Demirbaş ve Kadığolu,2014, ss204 ).   

Gebelerin gebelik risk durumuna göre GPDSÖ Toplam ve Alt Boyutlarından aldıkları puanlar 

karşılaştırıldığında; Gebelerin risk durumu ile “Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler” alt boyut puanı 

incelendiğinde gebeliğinde riski olmayanların puanının olumlu yönde arttığı tespit edilmiştir. 

Gebelerin risk durumu ile “Kaygı ve strese ait özellikler” alt boyut puanı ortalamasına bakıldığında 

gebeliği riskli olanların puan ortalamasının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan başka bir çalışmada gebeliği 

risksiz olan gebelerin anksiyete ve depresyon ortalamaları düşük bulunmuş, riskli gebelerin %60’ında depresyon 

belirtilerinin gözlendiği ve bu gebelerin anksiyete ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir (Pişirgen, 2011, 

ss51). Bu farklılık çalışmanın merkezde yapılmış olması ve çalışmaya katılan riskli gebelerin doğum öncesi bakım, 

gerekli bilgi ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmelerinden kaynaklanabilir. 
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Araştırmaya katılan gebelerin mevcut gebeliğinde risk durumu ile “Kaygı ve strese ait özellikler” ve 

“Gebeliğe ilişkin fiziksel-psikososyal değişikliklere ait özellikler”  alt boyut puanları ile incelendiğinde mevcut 

gebeliği riskli olanların puan ortalamasının olumu yönde arttığı belirlenmiştir. Gebe ve ailesi için mutlu, iyi 

beklentilerle dolu olan bu süreç benzersiz bir deneyim olmakla birlikte çeşitli nedenlerle anksiyete ve kaygılarla 

dolu bir süreç haline de dönüşebilmektedir. Gebenin psikososyal dengesi bozulabilmekte, aile ve iş yaşamındaki 

rolleri değişmekte ve ebeveynlik rolü gibi yeni rollere uyum dönemi başlamaktadır (Paşalalak, 2016, ss1). Bizim 

çalışmamıza katılan gebelerin çoğunluğunun gebeliği istenmiş, planlanmış olması ve fiziksel-psikososyal 

değişiklikleri olağan görmesi riskli gebelerin psikososyal sağlık durumunu olumsuz etkilememiştir. 

                                                     Sonuç 

 Gebelerin GPDSÖ Alt boyutları olan Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler, Aile içi şiddete ait özellikler, 

Psikososyal destek gereksinimine ait özellikler, Ailesel özellikler ve Gebeliğe ilişkin fiziksel-psikososyal 

değişikliklere ait özellikler alt boyut puan ortalamalarına göre, psikososyal sağlıkları iyi düzeyde olduğu 

bulunmuştur. Gebelerin GPDSÖ Alt boyutu olan Kaygı ve strese ait özellik alt boyutundan aldığı puan 

ortalamasına göre, psikososyal sağlıkları orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Gebelerin yaşı, eğitim durumu, 

çalışma durumu, gelir durumu, medeni durumu, eşin yaşı, eşin durumu durumu ve bazı obstetrik özellikleri 

psikososyal sağlık düzeylerini etkilerken gebelikte risk durumu psikososyal sağlığı etkilememiştir. 
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129-) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ETKİSİ: HEMŞİRELERLE PİLOT 

BİR ÇALIŞMA 

Tuba YILDIZ, Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN  

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada ülkemizde bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelere iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimi verilerek eğitimin etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma 2016 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinde yapılan yarı deneysel bir çalışmadır. Öntest-sontest düzende yapılandırılmış çalışmanın evrenini 525 

hemşire, çalışmanın örneklemini G-Power Analizi kullanılarak belirlenen 204 hemşire oluşturmuştur. Eğitim 

uygulaması dört hafta/haftada bir gün ve birer saatten oluşmuş; Anket uygulaması eğitim öncesi ve eğitim sonrası 

gözlem altında ve kişilerin öz bildirimlerine dayalı olarak tamamlanmıştır. Araştırmada 25 sorudan oluşan anket 

formu kullanılmıştır. Eğitim öncesi alınan puan ortalaması bağımsız değişken; Eğitim sonrası alınan puan 

ortalaması bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı kurumdan, etik kuruldan ve 

araştırmaya katılan bireylerden gerekli izinler alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18 (PASW Inc., Chicago. IL. 

USA) paket programı ve Windows XP bilgisayar programında değerlendirilmiş, verilerin değerlendirilmesinde; 

temel istatistiksel analizler ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin % 89,2’si (182) kadın, %10,8’i (n=22) erkektir. Çalışmaya 

katılan hemşirelerin eğitim sonrası puanları eğitim öncesine göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  

Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda verilen eğitimin etkili olduğu ve eğitimlerin sürdürülmesinin uygun 

olacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İş Sağlığı, Hemşirelik 

 

EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING: A PILOT 

STUDY WITH NURSES 

ABSTRACT 

Objective: In this study, it was aimed to measure the effect of education by providing occupational health 

and safety education to nurses working in a university hospital in our country. 

Material and Methods: The study is a Quasi-experimental study conducted in Adnan Menderes 

University Research and Practice Hospital in 2016. The universe of study which structured pretest-posttest was 

created by 525 nurses and the sample of the study was formed by 204 nurses using G-Power Analysis. The training 

consists of four weeks / one day a week and one hour; The questionnaire was completed before and after the 

training and based on the self-reports of the persons. A questionnaire consisting of 25 questions was used in the 

research. The average score taken before the training is the independent variable; The post-training averages were 
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accepted as dependent variables. Permission has been obtained from the institution from which the investigation 

was made, the ethics committee and the individuals involved in the investigation. The obtained data were evaluated 

in SPSS 18 (PASW Inc., Chicago, IL, USA) packet program and Windows XP computer program; basic statistical 

analyzes and one way variance analysis were used. 

Findings: Nurses who participating in the study were 89,2% (182) women and 10,8% (n = 22) male. The 

post-training scores of the nurses participating in the study were significantly higher than the pre-training levels.  

Conclusion: It can be said that the education given in the direction of these results is effective and that 

the training should be maintained. 

Keywords: Education, Occupational Health, Nursing 

 

GİRİŞ  

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek 

koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara “İş Sağlığı ve Güvenliği” denilmektedir. 

(Akıllı ve Aydoğdu 2013). ILO (1950) İş sağlığı ve güvenliğini “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, 

sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma şartları yüzünden 

sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar” olarak belirtmiştir. 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında işyerlerinde sağlığın ve güvenliğin sağlanması ve 

mevcut şartlarının iyileştirilmesi amacıyla işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri 

belirlenir. Bu sayede kazalar, meslek hastalıkları ve sistem bozuklukları oluşmadan gerekli önlemler alınabilir 

(Aksoy ve Çevik 2013).  

Hemşireler zamanlarının büyük bir kısmını hastanelerde geçirmektedirler. Hastane ortamları 

hemşireler/sağlık çalışanları için çeşitli riskler barındırmaktadır. Hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının 

sağlığını olumsuz etkileyen tehlikeler ve riskler; biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal olmak 

üzere sınıflandırılmıştır (Bayılmış 2013; Çelikkalp ve ark 2017; Okutan ve Sarıtaş 2018). 

Hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunulması için çalışanların kendi sağlıkları açısından güvenli ortamlarda 

çalışabilmeleri gerekmektedir. Ancak hastanelerde çalışan sağlığı ve iş güvenliğine yeterince önem verilmediği, 

uygun çalışma ortamı sağlanamadığı bilinmektedir. Hemşirelerin, çalışma ortamına ilişkin sorunların ve 

önceliklerin belirlenmesinde, gerekli önlemlerin alınmasında ekip üyeleri ile birlikte çalışmalar yürütme ve 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilinç düzeylerini artırıcı programlar düzenleme görevleri vardır. 

Ancak bu iş sağlığı ve güvenliği bilgisi ile mümkün olabilir (Ceylan 2009; Bayılmış 2013; Çelikkalp ve ark 2017; 

Okutan ve Sarıtaş 2018). 

Türkiye dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. İş kazaları ile ilgili 

istatistiksel çalışmalar incelendiğinde; TÜİK 2012 verilerine göre Ülkemizde her gün 172 iş kazası meydana 

gelmekte, 4 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmekte, 6 kişi iş kazası sonucu iş göremez hale gelmekte ve her yıl 

Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i kaybolmaktadır. Tüm dünya ele alındığında ILO verilerine göre; dünyada 
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her yıl 270 milyondan fazla iş kazası geçirmekte, 160 milyon çalışan yaptığı iş nedeniyle hastalanmakta, 2.2 

milyon çalışan da meslek hastalıkları ya da iş kazaları sonucunda ölmektedir (ILO 2009). 

Yıldız ve ark (2017) sağlık çalışanlarına yönelik hazırlamış oldukları raporda son bir yılda mesleki 

uygulamaları sırasında kesici-delici alet yaralanması yaşama oranını %31,7 olarak bulmuşlardır. 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışma ortamında iş verimini artırmakta ve güvenli bir çalışma ortamının 

oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda olumlu iş sağlığı ve 

güvenliği davranışı geliştirmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin öneminin kavranmasını amaçlar (Bayılmış 

2013; Aksoy ve Çevik 2013; Arpat ve ark 2014; Hejduk ve Tomczyk 2015; Çelikkalp ve ark 2017; Okutan ve 

Sarıtaş 2018). 

Ülkemizde hastane ortamında hemşirelerin sağlık ve güvenliğe ilişkin sorunlarının varlığından ve iş 

sağlığı ve güvenliği bilgi ihtiyaçlarından yola çıkarak; çalışmamızda bir üniversite hastanesinde çalışan 

hemşirelere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş ve eğitimin etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma Hipotezleri 

H0: İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliği bilgisine etkisi yoktur. 

H1: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliği bilgisini olumlu yönde etkiler. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma 2016 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan yarı 

deneysel bir çalışmadır. Öntest-sontest düzende yapılandırılmış çalışmanın evrenini 525 hemşire (473 kadın, 

52erkek) oluşmuştur. Çalışmanın örneklemi ise G-Power Analizi kullanılarak % 90 güç ve % 95 güven aralığında 

183 hemşire olarak belirlenmiş, olası kayıplar göz önünde bulundurularak 204 hemşireye ulaşılmıştır.  Örneklem 

grubunu belirleme aşamasında basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın anket uygulaması 

araştırmacı tarafından eğitim öncesi ve eğitim sonrası gözlem altında ve kişilerin öz bildirimlerine dayalı olarak 

tamamlanmıştır.  Anket uygulamaları ortalama 30 dakika sürmüştür. Araştırmanın eğitim uygulaması dört 

hafta/haftada bir gün ve birer saatten oluşmuş; Eğitim hastanenin ek bina-seminer salonunda uygulanmıştır. 

Eğitimin içeriği uzman görüşü ile oluşturulmuş (3 halk sağlığı öğretim üyesi, 2 halk sağlığı hemşireliği öğretim 

üyesi);  aşağıdaki konulardan oluşmuştur. Araştırmaya dahil edilme kriteri olarak gönüllülük ve hemşire 

kadrosunda çalışıyor olmak belirlenmiştir. 

Eğitim süreci ve konuları: 

1. Hafta: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı: Anayasadan ilgili maddeler,6331 sayılı kanunun yürürlüğe 

girdiği tarih ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili sorumluluklar. 

2. Hafta: İş kazaları ve meslek hastalıkları: İş kazası meslek hastalıkları tanımları,iş kazası nedenleri, 

önleme yolları. 

3. Hafta: Risk etmenleri: İş yerlerinde sağlığı tehdit eden biyolojik, kimyasal, fiziksel,ergonomik, 

psikolojik etmenler ve kontrol altına alma. 
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4. Hafta: Kişisel koruyucu ve uyarı işaretleri: Kişisel koruyucu donanımlar nelerdir ve kullanımları, uyarı 

işaretleri olarak belirlenmiştir. 

Ölçüm Aracı: Araştırmada ölçüm aracı olarak kullanılan anket 10 soru kişisel bilgiler, 15 soru bilgi 

düzeyini belirleyici olmak üzere 25 sorudan oluşmuş;  bilgi düzeyini ölçen sorular toplam puan olarak 

değerlendirilmiştir. Eğitim öncesi alınan puan ortalaması bağımsız değişken; Eğitim sonrası alınan puan ortalaması 

bağımlı değişken olarak belirlenmiştir (Aksoy ve Çevik 2013; Çelikkalp ve ark 2017; Okutan ve Sarıtaş 2018). 

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın yapıldığı kurumdan, etik kuruldan ve araştırmaya katılan 

bireylerden izinler alınmıştır.  

İstatistiksel Değerlendirme: Elde edilen veriler SPSS 18 (PASW Inc., Chicago. IL. USA) paket 

programı ile Windows XP bilgisayar programı ortamında değerlendirilmiş, verilerin değerlendirilmesinde; temel 

istatistiksel analizler(sayı, yüzde, aritmatik ortalama, medyan, standart sapma), tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. 

 BULGULAR 

Tablo 1. Hemşirelerin Kişisel Özellikleri 

  Sayı (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet Kadın 182 89,2 
 Erkek 22 10,8 
Medeni Durum Evli 96 47,1 
 Bekar 108 52,9 
Eğitim Durumu Lise 73 35,8 
 Önlisans 18 8,8 
 Lisans 107 52,5 
 Yükseklisans 6 2,9 
Çalışılan Birim  Cerrahi 89 43,6 
 Dahiliye 99 48,5 
 Cerrahi dahili 16 7,8 
Özel Bir Durumunuz  Gebe 8 3,9 
 Emziren 7 3,4 
 Kronik Hast 21 10,3 
 Diğer 13 6,4 
 Yok 149 73 
 X±SS 
Bulunduğunuz kurumdaki çalışma süreniz 55,67±57,96 (Medyan=32) 
Bulunduğunuz birimdeki çalışma süreniz 40,27±39,102 
Meslek hayatınızdaki çalışma süreniz 74,83±74,72 
Haftalık ortalama çalışma süreniz 45,11±25,37 

Araştırmaya katılan hemşirelerin % 89,2’si kadın, %10,8’i erkektir. Hemşirelerin %52,9’ u 

bekar,%47,1'ievlidir ve yaş ortalaması 28,31±7,43 'dür. Araştırmaya katılan hemşirelerin %52,5'i lisans 

mezunu,%35,8'i lise mezunu, %8,8'i önlisans mezunu,%2,9'u yüksek lisans mezunu olup, %48,5'i dahili birimde, 

%43,6'sı cerrahi birimde çalışmaktadır.Araştırmaya katılanların, %73'ünün sağlık problemi bulunmamakta, 

%10,3'ünün kronik hastalığı sahip, %6,4'ünün farklı sağlık sorunları bulunmaktadır; hemşirelerin %3,4'ü (7) 

emziren, %3,9'u gebedir (Tablo 1). 
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Çalışanların bulunduğu kurumda çalışma süreleri 55,67±57,96 (medyan=32), bulunduğu birimde çalışma 

süreleri 40,27±39,102, meslek hayatındaki çalışma süreleri 74,83±74,72, haftalık ortalama çalışma süreleri ise 

45,11±25,37’dir (Tablo 1). 

Tablo 2. Hemşirelerin Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Sorulara Verdikleri Yanıtlar 

Sorular  Eğitim öncesi Eğitim sonrası 

 Doğru 

n (%) 

Yanlış 

n (%) 

Doğru 

n (%) 

Yanlış 

n (%) 

İş sağlığı kavramı 162(79,4) 36(17,6) 183(89,7) 18(8,8) 

İş sağlığı ve güvenliğinde görev, yetki ve 

sorumluluklar 
192(94,1) 7(3,4) 197(96,6) 4(2,0) 

İşyerinde işverenin ve çalışanın sorumlulukları 107(52,5) 92(45,1) 145(71,1) 56(27,5) 

Çalışanlara yapılması gereken sağlık 

muayeneleri sıklığı 
188(92,2) 11(5,4) 200(98,0) 1(0,5) 

Çalışanlardan kaynaklanabilecek sağlık riskleri 

ve tehlikeleri 
150(73,5) 49(24,0) 176(86,3) 25(12,3) 

İş kazası kapsamı 165(80,9) 34(16,7) 192(94,1) 9(4,4) 

Meslek hastalıkları 130(63,7) 69(33,8) 184(90,2) 16(7,8) 

Acil çıkış yolları ve kapıları 168(82,4) 31(15,2) 189(92,6) 12(5,9) 

Kişisel koruyucu donanımlar 189(92,6) 10(4,9) 200(98,0) 1(0,5) 

Derinin korunması 39(19,1) 160(78,4) 92(45,1) 109(53,4) 

Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri 104(51,0) 95(46,6) 170(83,3) 31(15,2) 

Tehlikeli kimyasal maddelerden korunma 40(19,6) 159(77,9) 119(58,3) 82(40,8) 

Çalışana şiddet uygulanmasında izlenmesi 

gereken süreç 
174(85,3) 25(12,3) 188(92,2) 13(6,4) 

İş yerinde fiziksel risk etmenleri 148(72,5) 51(25,0) 176(86,3) 25(12,3) 

Risk kontrol hiyerarşisi 47(23,0) 151(74,0) 107(52,5) 93(45,6) 

TOPLAM PUAN ORTALAMASI 10.09±1.67 12.55±1.58 

*Not: Cevapsızlar dahil edilmemiştir. 

Hemşirelerin eğitim sonrası tüm sorulara verdikleri doğru yanıtların arttığı görülmüştür. Hemşirelerin 

eğitim öncesi toplam puanları 10.09±1.67; eğitim sonrası toplam puanları 12.55±1.58’dır (Tablo 2). 

 

Tablo 3. Hemşirelerin Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

 X±SS t test p 
Eğitim Öncesi 10.09±1.67 20,045 0,001 
Eğitim Sonrası 12.55±1.58 

**p<0.05 
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Çalışmaya katılan hemşirelerin eğitim sonrası puanları eğitim öncesine göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p=0,001).  

 

 

TARTIŞMA 

İş yeri güvenliği ve çalışan sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalar yaşanan sorunlara dikkat çekmek veya 

önlem almak açısından önem taşır. Çünkü sorun olması halinde işe devamsızlık, maddi cezalar, hayati tehlike 

oluşturacak durumlar gibi sorunlar ön plana çıkmaktadır.  

Çalışmamızda bir hastanede çalışan hemşirelere iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi ile 

hemşirelerin bilgi düzeylerinin arttığı görülmüştür. Hemşirelerin eğitim öncesi toplam puanları 10.09±1.67; eğitim 

sonrası toplam puanları 12.55±1.58’dır (Tablo 2).Çalışmaya katılan hemşirelerin eğitim sonrası puanları eğitim 

öncesine göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,001).  

Ceylan (2009) çalışmasında hemşirelerin son bir ayda kıl payı atlattığı iş kazası oranı % 46,4, olarak; 

Clarke ve ark. (2002) hemşireler üzerinde yaptığı araştırmada, son bir ayda kıl payı kaza geçirme oranı % 

23,7olarak bulmuştur. 

Ceylan (2009) çalışmasında hemşirelerin son altı ay içinde iş kazası geçirme oranının  % 60 olduğunu; 

Memish ve ark. (2002) çalışmalarında hemşirelerin % 65’inin iş kazası geçirdiğini; Lanza ve ark. (2006) 

İngiltere’deki çalışmalarında iş kazası geçiren hemşirelerin oranının % 25 olduğunu; Yıldız ve ark (2017) 

yayınladıkları raporda çalışma hayatı boyunca mesleki uygulamaları sırasında en az bir defa kirli kesici-delici 

aletle yaralanma sayısının %33,7 olduğunu bildirmişlerdir. 

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre hem iş kazası atlatma hem de iş kazası geçirme oranları yüksek 

çıkmıştır. Bunların nedenleri arasında bireysel, çevresel ve ortam koşullarının yanında iş güveliği konusunda 

yeterli bilgiye sahip olmama önemli yer tutmaktadır. Geçirilen her kaza önemlidir ve bu yüzden önlem alınması 

da çok önemlidir. Önlem alınması için de yapılacak girişimlerin başında çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği 

hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Bayılmış (2013) çalışmasında araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının; iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki 

bilgi düzeylerinin zayıf olduğunu, %63,5’inin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almadıklarını, % 11,5’inin meslek 

hastalığına yakalandığını ve %27,7’sinin iş kazası ile karşı karşıya kaldığını bulmuştur.  

Arpat ve ark (2014) tekstil işçilerinde yaptıkları çalışmalarında araştırmaya katılanların %15’inin iş kazası 

ya da meslek hastalıklarına bir kez maruz kaldığını; %97,4’ünün iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alma 

farkındalığının olduğunu; bu güne kadar iş yerinde herhangi bir eğitim almayanların oranını da %12 olduğunu 

bulmuşlardır. 

Çelikkalp ve ark (2017) çalışmalarında bir sağlık yüksek okulundaki öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği 

(İSG) eğitimi vermiştir. Öğrencilerin eğitim sonrasında puanlarının önemli ölçüde arttığını saptamışlardır 
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(p<0,001). Öğrencilerin İSG ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi için ön ve son test olarak kullanılan 15 sorunun 

tamamında da anlamlı bilgi artışı sağlamışlardır(p<0,001). 

Aksoy ve Çevik (2013) bazı önlisans programlarında okuyan öğrencilere verdikleri İSG eğitimlerini 

değerlendirmişler ve öğrencilerin önlisans eğitimleri sürecinde eğitim gördükleri programlarda aldıkları İSG 

derslerinin iş güvenliği bilinçlerini arttırdığını bildirmişlerdir. 

Hejduk ve ark. (2015) genç çalışanlarda yaptıkları çalışmada iş güvenliği eğitiminin işyeri sağlık ve 

güvenliğinin sürdürülmesinde önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Yapılmış olan çalışmalar doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermek çalışanların 

bilgi düzeyini arttırmakta ve aynı zamanda kazalardan korumaktadır. 

 Çalışmanın Sınırlılıkları:  

1.Çalışma yapıldığı çalışma grubu ile ve anket formunda kullanılan sorular ile sınırlıdır. 

 SONUÇ 

Çalışmaya katılan hemşirelerin eğitim sonrası puanları eğitim öncesine göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda verilen eğitimin etkili olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda 

hastanede çalışan hemşirelere periyodik aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi önerilebilir.  
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Özet 

Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomalidae)] (PB) patates zararlıları içerisinde 

en önemlilerinden birisi olup önemli miktarda ürün kayıplarına neden olmaktadır. Bu zararlının kontrolü için 

kimyasal mücadele yöntemleri yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yoğun pestisit kullanımının sonucu olarak çevre 

ve insan sağlığında direk veya dolaylı olarak olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle son yıllarda kimyasal 
mücadeleye alternatif yöntemler üzerinde durulmaktadır. Biyolojik mücadele kapsamında değerlendirilen 

entomopatojen nematod, fungus ve bakteriler bu kapsamda en fazla çalışılan gruplardandır. Bunlar içerisinden 

entomopatojen nematodlar (EPN) konukçularını aktif olarak arayan tek gruptur. Bu çalışmada iki Türkiye izolatı 

olan ve daha önce laboratuar şartlarında yürütülen çalışmalarda etkinliği ortaya konulan Steinernema feltiae (09-
31 izolat) ve Heterorhabditis bacteriophora (09-43 izolat)’nın PB’ne karşı etkinliği ortaya konulmuştur.  

Çalışmalar serada saksı denemesi şeklinde yürütülmüştür. Hem yeşil aksam hem de toprak uygulamalarında 25 

IJs cm-2 olacak şekilde uygulama yapılmıştır. Kadavra uygulamalarında ise EPN’ler ile enfekte edilmiş Galleria 
mellonella larvaları bitkilerin bulunduğu saksılar içerisine 2-3 cm derinlikte ve 2’şer adet olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre toprak uygulamalarındaki en yüksek ölüm oranı S. feltiae (09-31 izolat) 
(65,23±4,45 ve 77,33±2,59)’da elde edilmiştir. Diğer uygulamalarda (yeşil aksam ve kadavra) ise düşük etki 

görülmüştür. Kadavra uygulamalarındaki ölüm oranı %40’ı geçmemiş olup en yüksek ölüm oranı H. 
bacteriophora (izolat 09-43)’da %37,40±8,88 olarak belirlenmiştir. Yeşil aksam uygulamalarında da etki %30’un 

üzerine çıkmamış ve en yüksek etki yine H. bacteriophora (izolat 09-43)’da 29,14±6,09 olarak bulunmuştur. Elde 

edilen sonuçlara göre S. feltiae (izolat 09-31)’nın topraktaki etkinliği tarla şartlarında da ortaya konulmalıdır.   
 
Anahtar Kelimeler: Entomopatojen nematodlar, Steinernema, Heterorhabditis, Patates Böceği, Leptinotarsa 
decemlineata, Biyolojik Kontrol 
 

 

 

*Bu çalışma birinci yazarın Yüksek Lisans Tezi Olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

tarafından kabul edilmiş ve TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje numarası: 214O420). 
The Effects of Some Entomopathogenic Nematodes [Steinernema feltiae (09-31 isolate) and Heterorhabditis 
bacteriophora (09-43 isolate)] Against Colorado Potato Beetle [Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: 
Chrysomelidae)] 
 
Abstract 
 
Colorado potato beetle [Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomalidae)] (CPB), one of the most 
important in potato pests, causes significant loss of product. Chemical control methods are mostly used against 
this pest. As a result of the common pesticides use, direct or indirect negative effects occur on human and 
environmental health. In the last few years, methods that are alternative to chemical control have caught attention. 
For this purpose, biological control applications, entomopathogens such as nematodes, fungi and bacteria are the 
most studied groups. Among them, entomopathogenic nematodes (EPNs) are the only biological control agents 

http://arastirma.tarim.gov.tr/dzmai/Belgeler/PersonelTR/A.PECEN.pdf
http://zdf.ibu.edu.tr/
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that actively search for their hosts. In this work we evaluated control potential of two Turkish isolates of 
Steinernema feltiae (09-31 isolate) and Heterorhabditis bacteriophora (09-43 isolate), which had a high effect on 
previous laboratory studies, against CPB. Studies have been carried out as pot experiments in greenhouse. In the 
green part and soil applications were sprayed with the application of 25 IJs cm-2. In cadaver applications, two 
Galleria mellonella larvae infested with EPNs were placed at 2-3 cm depth to each potato plant in each pot. 
According to the results of the study, the highest mortality rate of the EPNs in the soil applications was obtained 
in S. feltiae (65,23±4,45 and 77,33±2,59). Other applications (the green part and cadaver applications) are seen to 
have a low level of efficacy. The mortality rate in cadaver applications did not exceed 40% and the highest 
mortality rate in H. bacteriophora was 37,40±8,88%. In the case of the green part, the mortality rate did not exceed 
30% and the highest mortality rate was 29,14±6,09 in H. bacteriophora. According to EPN greenhouse-pot 
experiments results, soil applications of S. feltiae (izolat 09-31) isolate should be included within the scope of field 
trials.  
 
Keywords: Entomopathogenic nematodes, Steinernema, Heterorhabditis, Potato Beetle, Leptinotarsa 
decemlineata, Biological Control 
 

 

Giriş 

Patates (Solanum tuberosum L.), hem insan beslenmesindeki rolü hem de ülke ekonomisine katkısı açısından 

önemli bitkiler arasında yer almaktadır. Ülkemiz patates üretimine bakıldığında, hemen her ilde patates üretimi 

yapılmaktadır. Patates, üretim ve depolama aşamalarında, birçok zararlı etmenden dolayı önemli kayıplar 

gözlenmektedir. Patates üretimini azaltan canlı faktörlerin başında patates böceği [Leptinotarsa decemlineata 

(Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)] gelmektedir. Patates  böceği’nin  ergin  ve  larvaları  patates  ve  patlıcan  

yapraklarını  genellikle dıştan  başlayarak  içe  doğru  yemekte,  ya  da  yaprakta  bir  delik  açarak  bu  deliği 

genişletmek suretiyle beslenmektedir. Önce yaprakların ana damarlarını bırakarak beslenir, sonra onu da yiyerek 

bitkileri sadece gövdeden ibaret bir hale getirirler hatta bazı durumlarda yumrularda galeriler açarak zarar 

vermektedir (Anonim, 2008). 

Bu zararlıya karşı değişik kontrol yöntemleri uygulanmakla birlikte en fazla tercih edileni kimyasal mücadeledir. 

Kullanılan kimyasalların ekosistemdeki yüksek kalıcılıklarının, sıcakkanlılara toksisitelerinin ve faydalılara yan 

etkilerinden dolayı son yıllarda kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek yeni yöntemler üzerinde durulmakta ve 

entegre mücadele çalışmaları içinde biyolojik mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Biyolojik mücadele 

uygulamalarında son yıllarda entomopatojenler (entomopatojen nematodlar ve funguslar) giderek önem 

kazanmaktadır. Entomopatojenlerin biyolojik mücadelede kullanılabilmesi için öncelikli olarak ülkemizde mevcut 

türlerin ve yayılışlarının belirlenmesi ve belirlenen türlerin etkinliklerinin ortaya konması önem arz etmektedir. 

Mikrobiyal mücadele uygulamaları içerisinde son zamanlarda üzerinde en fazla durulan gruplardan biri de 

entomopatojenler nematodlar (EPN)’dır. EPN'ler; insanlar ve hedef olmayan organizmalar için güvenli olmaları, 

çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmamaları, birçok kimyasal ve diğer biyolojik pestisitler ile uyumluluk 

gösterebilmeleri, konukçularını arama yetenekleri ve kitle üretimlerinin kolay ve güvenli olması ve birçok ülkede 

kullanım iznine gerek olmaması gibi avantajları birçok zararlı ile mücadele olanağı sağlamaktadır (Liu & Glazer, 

2000; Hazır, Stackebrant, Lang, Ehlers, & Keskin, 2004). Entomopatojen nematodların ekonomik öneme sahip 

zararlılara karşı biyolojik kontrol ajanı olarak başarı sağladıkları yapılan birçok çalışma ile tespit edilmiştir 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaprak_b%C3%B6ce%C4%9Figiller&action=edit&redlink=1
http://akbis.adu.edu.tr/personelcv.asp?regkey=A-1362
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(Koppenhöfer, 2000; Grewal, Ehlers, & Shapiro-Ilan, 2005; Georgis vd., 2006; Shapiro-Ilan, Dutcher, & Hatab, 

2005). 

Yapılan bu çalışmada iki Türkiye izolatı olan ve daha önce laboratuar şartlarında yürütülen çalışmalarda etkinliği 

ortaya konulan Steinernema feltiae (09-31 izolat) ve Heterorhabditis bacteriophora (09-43 izolat)’nın Patates 

Böceği’ne karşı etkinliği ortaya konulmuştur.   

Materyal ve Metot 

Çalışmanın ana materyalini ülkemizde daha önce tespit edilmiş EPN kültürleri [Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Nematoloji ve Taksonomi Laboratuvarı 'nda mevcut EPN 

kültürleri] [Steinernema feltiae (izolat 09-31) ve Heterorhabditis bacteriophora (izolat 09-43)], Galleria 

mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) larvaları, patates böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: 

Chrysomelidae)] (PB) ile patates yumruları oluşturmuştur.  

Sera-Saksı Etkinlik Çalışmaları 

Çalışmalar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi serasında saksı denemeleri şeklinde sürdürülmüştür. Yeşil aksam 

uygulamalarında bitki boyutu dikkate alınmış, saksı toprağına yapılacak uygulamalarda toprak yüzey alanı dikkate 

alınarak cm2'ye uygulama yapılmıştır. Kontrol olarak seçilen bitkilere entomopatojen nematod içermeyen çeşme 

suyu uygulanmıştır. 

Denemede kullanılan saksıların içerisine kullanılan topraklar; patates tarlasından alınarak, steril edilmiş ve daha 

sonra su ile nemlendirilmiştir. Her bir saksıya bir adet patates yumrusu gömülmüştür. Denemeler sonucunda toprak 

içerisinde ölü veya canlı PB larva, pupa ve erginlerinin rahat ve sağlıklı olarak tespit edilmesi amacıyla kullanılan 

topraklar uygun bir delik aralığına sahip elek kullanılarak elenmiştir.  

Denemelerde her bir saksıda bir patates bitkisi olmak koşuluyla her uygulama için 10 saksı kullanılmıştır. 

Denemeler 10 tekerrürlü ve 2 tekrarlı kurulmuştur. Her bir saksıdaki patates bitkisine, 10 adet tarladan toplanan 

PB larvaları suni olarak bulaştırılmıştır. Yeşil aksam uygulamalarında, özellikle 3. larva dönemi ve toprağa yapılan 

uygulamalarda son dönem larvalar kullanılmıştır.  

Yeşil aksam uygulamaları 

Yeşil aksam uygulamalarında 25 IJs cm-2 olacak şekilde yeşil aksam üzerine püskürtme yapılmıştır. Uygulama alet 

ve ekipmanında kullanılan eleklerin ve filtrelerin nematodların geçişi için uygun büyüklükte olması gerektiği için 

uygulama sırasında kullanılan ilaçlama aletinin filtresinin nematodların geçişini engellemediği yapılan ön bir 

çalışma ile görülmüştür. Bu amaçla nematodlu süspansiyon petri üzerine püskürtülmüş ve stereo mikroskop altında 

nematodlar incelenmiştir. Kalibrasyon da aynı şekilde yapılarak değerlendirilmiştir. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaprak_b%C3%B6ce%C4%9Figiller&action=edit&redlink=1
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Toprak uygulamaları 

Toprak yüzeyine yapılan uygulamalarda amaç; patates böceğinin biyolojisi gereği, son dönem larvaların pupa 

olmak için toprağa atlamaları ve daha önce uygulama yapılan topraktaki entomopatojenlerle karşılaşmalarını 

sağlamaktır. Toprak yüzeyi uygulamalarında cm2'ye uygulamalar yapılmıştır (25 IJs cm-2) [3.14 × 8.5 cm (toprak 

yüzeyi yarı çapı)2 =226.865 cm2; 226.865×25 IJs cm-2=5.670 IJs saksı-1]. Yapılan kalibrasyon uygulamalarında 

saksı (bitki veya toprak yüzeyi uygulamalarında) başına 20 ml su kullanıldığı için uygulanan EPN’lere ait IJs’ler 

20 ml su içinde püskürme yapılarak uygulanmıştır. Kontrollerde sadece su uygulanmıştır. 

Kadavra uygulamaları 

Kadavra uygulamalarında, her patates bitkisi dibine 2-3 cm derinliğine 2 adet EPN'ler tarafından enfekte edilmiş 

Galleria mellonella larvası (kadavra) konulmuştur (Şekil 3.). Beş adet G. mellonella larvası 9 cm’lik petri kapları 

içerisinde 500 IJs ile enfekte edilmiş ve 6 ila 10 gün bekletildikten sonra denemelerde kullanılmıştır (Steinernema 

türleri için 6 gün, Heterorhabditis türleri için 10 gün). 

Uygulamaların Değerlendirilmesi 

Çalışmalarda elde edilen % ölüm değerleri Abbott formülüne göre hesaplanmıştır (Abbott, 1925).  Verilere 

ANOVA uygulanmış ve Duncan çoklu karşılaştırma yöntemine göre karşılaştırılmıştır. 

 

 

Bulgular  

Sera denemeleri 1. tekrar sonuçlara göre en yüksek ölüm oranı S. feltiae ve H. bacteriophora‘nın toprağa 

uygulamasında  (65,23 ±4,45 ve 40,01±8,53) elde edilmiştir. Bunu sırasıyla H. bacteriophora kadavra uygulaması 

takip etmiştir (37,40±8,88) . S. feltiae kadavra ve yeşil aksam uygulamasının ise etkisinin düşük düzeyde olduğu 

belirlenmiştir (10,78±4,00 ve 2,11±1,41) (Çizelge 1 ve Şekil 1).  

Çizelge 1. Leptinotarsa decemlineata Üzerine S. feltiae (09-31 İzolatı) ve H. bacteriophora (09-43 İzolatı) 

İzolatlarının Toprak, Kadavra ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Etkinliği. (1. Tekrar) (P<0,05) 

Deneme Sera Denemeleri (1. Tekrar)  

10. gün sonunda % Ölüm Oranı 
S. feltiae Toprak 65,23 ±4,45 a 
H. bacteriophora Toprak 40,01±8,53 ab 
Kontrol 0,00±0,00 d 
S. feltiae Kadavra 10,78±4,00 c 
H. bacteriophora Kadavra 37,40±8,88 b 
S. feltiae Yeşil Aksam 2,11±1,41 d 
H. bacteriophora Yeşil Aksam 21,84±5,09 b 
Kontrol 0,00±0,00 d 

 

http://bio.sophiapublisher.com/html-606-42-jmr#ckwx
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Şekil 1. Leptinotarsa decemlineata Üzerine S. feltiae (09-31 İzolatı) ve H. bacteriophora (09-43 İzolatı) 

İzolatlarının Toprak, Kadavra ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Etkinliği (1. Tekrar) (P<0,05) 

Sera denemeleri 2. tekrar sonuçlarına göre de göre en yüksek ölüm oranı S. feltiae toprak uygulamasında 

(77,33±2,59) elde edilmiştir. Kadavra uygulamalarında ölüm oranı %30'u geçmemiş ve en yüksek ölüm oranı H. 

bacteriophora' da %28,14±4,24 olarak tespit edilmiştir. Yeşil aksam uygulamalarında ise ölüm oran kadavra 

uygulamasındakine benzer şekilde %30'u aşmamış ve en yüksek etki H. bacteriophora' da 29,14±6,09 olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 2 ve Şekil 2). 

Çizelge 2.  Leptinotarsa decemlineata Üzerine S. feltiae (09-31 İzolatı) ve H. bacteriophora (09-43 İzolatı) 

İzolatlarının Toprak, Kadavra ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Etkinliği (2. Tekrar) (P<0,05) 

Deneme Sera Denemeleri (2. Tekrar)  

10. gün sonunda % Ölüm Oranı 
S. feltiae Toprak 77,33±2,59 a 
H. bacteriophora Toprak 37,81±5,47 b 
Kontrol 0,00±0,00 d 
S. feltiae Kadavra 7,22±3,45 c 
H. bacteriophora Kadavra 28,14±4,24 b 
S. feltiae Yeşil Aksam 6,43±3,15 c 
H. bacteriophora Yeşil Aksam 29,14±6,09 b 
Kontrol 0,00±0,00 d 

 

 

Şekil 2. Leptinotarsa decemlineata Üzerine S. feltiae (09-31 İzolatı) ve H. bacteriophora (09-43 İzolatı) 

İzolatlarının Toprak, Kadavra ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Etkinliği (2. Tekrar) (P<0,05) 
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Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü entomoloji laboratuvar 

stoklarında mevcut olan EPN [Steinernema feltiae (izolat 09-31) ve Heterorhabditis bacteriophora (izolat 09-

43)]’ler içerisinden daha önce yapılan laboratuvar çalışmaları sonucu ümitvar etki gösteren türlerin (Kepenekci 

vd., 2013a; Kepenekci, 2016) yeşil aksam, kadavra ve toprak uygulamaları şeklinde sera (saksı) denemeleri sonucu 

patates böceğinin farklı dönemlerine (yeşil aksam uygulamalarında, özellikle 3. larva dönemi ve toprağa yapılan 

uygulamalarda son dönem larvalara) karşı etkinliği ortaya konulmuştur.  Türkiye'de ilk defa PB’ne karşı sera 

(saksı) çalışmaları yürütülmüştür. Dünyada EPN'lerin sulu konsantrasyonlarının zararlılara karşı kullanımı ile ilgili 

çok çalışma bulunmaktadır. Son yıllarda sulu konsantrasyonların yerine kadavra içinde EPN'lerin kullanılması 

çalışmaları başlamıştır (Shapiro-Ilan, Lewis, & Tedders, 2003; Kepenekci, Tülek, Alkan, & Hazır, 2013b.). Patates 

böceğine karşı bu uygulama dünya için ilk çalışma niteliğindedir. 

Ülkemizde ise EPN’ların patates böceği mücadelesinde kullanımı ile ilgili 2011 yılı ortalarına kadar herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde; Kepenekci vd. (2013a) tarafından 

patates böceğinin son dönem larvalarına karşı EPN'lerin etkisi ön çalışma ile araştırılmış ve etkili sonuçlar 

bulunmuştur. Laboratuvar koşullarında (in vivo) bir ön çalışma niteliğinde yürütülen bu çalışmada, patates 

böceğinin son dönem larvalarına karşı ülkemizde tespit edilen üç EPN (Steinernema feltiae-izolat 09-31, S. 

carpocapsae-Karadeniz izolatı ve Heterorhabditis bacteriophora-izolat 09-43)'un etkinliği ortaya konulmuştur. 

Çalışmada iki farklı EPN konsantrasyonu (1.000 ve 2.000 IJs/böcek) 25°C'deki sıcaklıkta denenmiştir. Bu 

çalışmanın sonucunda, 2.000 IJs konsantrasyonunda H. bacteriophora-izolat 09-43 (97,63±6,99) en yüksek etkiyi 

göstermiş ve bu türü S. feltiae-izolat 09-31 (86,05±11,72) izlemiştir. En düşük etki ise S. carpocapsae-Karadeniz 

izolatı (53,34±1,34)'da görülmüştür. Ülkemizde zararlıya karşı yürütülen bu ilk çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda daha ayrıntılı laboratuvar çalışmalarının yapılması ve doğa koşullarında da denenmesi uygun 

olacağı kanısına varılmıştır. Daha sonra aynı izolatlarla yapılan ayrıntılı laboratuvar çalışmalarında Steinernema 

feltiae-izolat 09-31, Heterorhabditis bacteriophora-izolat 09-43 ve S. carpocapsae-Karadeniz izolatı sırasıyla 

%99, 83 ve 52 oranlarında etkili bulunmuştur. Aynı çalışmanın kadavra uygulamalarında ise sırasıyla %99, 80 ve 

72 etki bulunmuştur (Kepenekci, 2016). Yapılan bu çalışmada ise belirtilen çalışmalarda etkili bulunan iki izolat 

(Steinernema feltiae-izolat 09-31, Heterorhabditis bacteriophora-izolat 09-43) sera-saksı denemelerine alınmış ve 

S. feltiae-izolat 09-31’nın toprak uygulamalarında % 65,23±4,45 ve % 77,33±2,59 oranlarıyla önceki çalışmalara 

benzer şekilde önemli bir etkiye neden olduğu görülmüştür. EPN sera-saksı denemesinden elde edilen bu sonuçlara 

göre S. feltiae-izolat 09-31’nın toprak uygulamalarının arazi denemeleri kapsamına alınmasının uygun olacağı 

kanısına varılmıştır.  
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131-) OKSİTOSİNİN MANDARİN TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Zeynel DALKILIÇ, Gonca GÜNVER DALKILIÇ 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Güney Yerleşke 09100 Aydın, 
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Özet 

Oksitosin, 9 amino asidin dahil olduğu 20 üyeli halka şeklinde bir yapıdan oluşur .Oksitosin baz dizilimi çıkartılan 

ya da sentezlenen ilk polipeptid hormondur. Oksitosin, bitkilerin sürgünlerine ya da gövdelerine uygulandığı 

zaman bitki büyümesini düzenleyici madde gibi işlev görmektedir. Sitokinin gibi bitki hormonlarını uyararak, 

biyo-kütle artışı ile sonuçlanan hücre bölünmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mandarinde tohum 

çimlenmesi üzerine oksitosinin etkisini araştırmaktır. Bitki materyali olarak Citrus deliciosa cv. Bodrum çeşidi 

kullanılmıştır. Tohumlar sodyum hipoklorit ile yüzey sterilizasyonu yapılmış ve steril su ile yıkanmıştır. Oksitosin 

farklı sıvı konsantrasyonlarda (0, 1, 10, 100 μl/ml) uygulanmıştır. Deneme, her birinde 20 tohum bulunan 5 

tekerrürlü ve her uygulama seviyesinde 100’er tohum ve toplam 400 tohum bulunacak şekilde kurulmuştur. 

Tohumlar 9 cm çapındaki Petri kaplarına iki kat kurutma kağıdı üzerine eilmiş ve 30°C’de karanlıkta bekletilmiştir. 

Çimlenen tohumlar günlük olarak kayıt edilmiştir. İlk çimlenen tohuma, tohum ekiminden sonraki 4üncü günde 

rastlanmıştır. Tohum ekiminden 16 gün sonra denemeye son verilmiş ve tohum çimlenme oranı kaydedilmiştir. 

En yüksek çimlenme oranı (G), ortalama çimlenme zamanı (MT), çimlenme zamanının varyasyon katsayısı 

(CVT), ortalama çimlenme oranı (MR), belirsizlik (U) ve senkronizasyon (Z) çimlenme özellikleri hesaplanmıştır. 

Sonuçta, değişik oksitosin konsantrasyonlarının, Bodrum mandarini tohumlarının hiçbir çimlenme özelliğine 

istatistiki olarak önemli etki etmediği bulunmuştur. Sonraki araştırmalarda, oksitosinin mandarin çöğürlerinin 

büyüme özellikleri üzerine etkisinin araştırılması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Citrus deliciosa, Bodrum mandarini, oksitosin, tohum çimlenmesi 

 

 

Effect of Oxytocin on Germination in Mandarin Seeds 

Zeynel DALKILIÇ, Gonca GÜNVER DALKILIÇ 

Aydın Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Department of Horticulture South Campus 09100 

Aydın, TURKEY, zdalkilic@adu.edu.tr, gdalkilic@adu.edu.tr 

Abstract 

Oxytocin is a 20-member circular structure constituted of nine amino acids. It is the first polypeptide hormone 

whose sequence has been completed. Oxytocin can serve as a plant growth regulator when it is applied to shoots 

or stems. It promotes cytokinin-like plant hormones resulting biomass increase through cell division. The objective 

of this study was to investigate the effect of oxytocin on seed germination in mandarin. As a plant material, Citrus 

deliciosa cv. Bodrum was used. The seeds were surface sterilized with sodium hypochloride and washed with 

sterile water. Different aqueous concentrations (0, 1, 10, and 100 μl/ml) of oxytocin were applied. Experiment was 

conducted with 400 mandarin seeds with five replicates containing 20 mandarin seeds each, in total of 100 seeds 

mailto:gdalkilic@adu.edu.tr
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per treatment. Seeds were sown onto two-layer of filter paper in Petri dishes 9 cm in diameter and incubated in 

30°C in the dark. Germinated seeds were recorded daily. The first seed germination was observed on the 4th day 

after seed sowing. The experiment was terminated after 16 days of sowing and the ratio of seed gemination was 

recorded. The highest seed germination rate (G), mean germination time (MT), coefficient of variance of 

germination time (CVT), mean germination rate (MR), uncertainty (U), and synchrony (Z) values were calculated. 

As a result, none of the seed germination parameters was found statistically significant according to different 

oxytocin concentrations in Bodrum mandarin seeds. It is suggested that the effects of oxytocin need to be 

investigated on growth parameters of mandarin seedlings. 

Keywords: Citrus deliciosa, Bodrum mandarin, oxytocin, seed germination 

 

 

 

Giriş 

Oksitosin, 9 amino asidin (cys, tyr, ile, gln, asn, cys, pro, leu, gly-NH2, veya CYIQNCPLG-NH2) dahil olduğu 20 

üyeli halka şeklinde bir yapıdan oluşur. Molekül formülü C43H66N12O12S2 (1007.19 g/mol)’dir. Oksitosin beyinde 

hipotalamusta sentezlenir ve arka hipofizden salınır. Yunanca ὀξύς (oxys), τόκος (tokos) kelimelerinden türemiştir 

ve hızlı doğum anlamını vermektedir. Ayrıca doğum kaslarının kasılması ve göğse hızlı süt indirilmesini de sağlar. 

Değişik kaynaklarda, cömertlik, güven, empati, mutluluk, romantik çekicilik ve aşk hormonu olarak dile 

getirilmektedir (Anonim, 2018a). Henry Dale tarafından 1906 yılında keşfedilen oksitosin (Dale, 1906), baz 

dizilimi çıkartılan ve sentezlenen ilk polipeptid hormondur. Biyokimyasal olarak önemli kükürt bileşenlerini 

çalışan Vincent du Vigneaud, özellikle polipeptid hormon olan oksitosini ilk kez sentezlediği için 1955 yılında 

Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür (Livermore ve Vigneaud, 1949; Vigneaud vd., 1954; Anonim, 2018b). 

Bitkilerin sürgünlerine ya da gövdelerine uygulandığı zaman bitki büyümesini düzenleyici madde gibi 

işlev görmektedir (Uvnäs-Moberg ve Lundegårdh, 2002). Sitokinin gibi bitki hormonlarını uyararak, biyo-kütle 

artışı ile sonuçlanan hücre bölünmesine neden olmaktadır (Rani vd., 2013). 

Triticum sativum ve Agrostis tenuis tohumlarına 1 µg/ml konsantrasyondaki oksitosin solusyonundan 4.5 

ml eklenmiştir. Oksitosin uygulaması, T.sativum’da tohum çimlenmesini (%97.0), koleoptil uzunluğunu (27.4 

mm) ve kök uzunluğunu (36.0 mm) kontrole göre (çeşme suyu) önemli derecede artırmıştır. A.tenuis’te ise sadece 

kök uzunluğunda (15.7 mm) önemli artış sağlamıştır (Uvnäs-Moberg ve Lundegårdh, 2002). Luffa cylindrica’nın 

in vitro sürgün çoğaltımında oksitosinin 1, 5 ve 8 µl/ml konsantrasyonları denenmiştir. Oksitosin 

konsantrasyonlarının etkisi benzer olmakla birlikte, sürgün uzunluğu 8 µl/ml oksitosinde (2.0 cm), 2 mg/l BAP’tan 

(1.0 cm) daha fazla olmuştur. Kültür ortamına oksitosin eklenmesi sürgün çoğalma zamanını kısaltmıştır (Singh 

vd., 2011). Abrus precatorius’un in vitro’da çimlendirilen tohumlarından elde edilen bitkilerin yaprak parçacıkları 

30 g/l sukroz, 1 mg/l naftalen asetik asit (NAA), 1 mg/l kinetin içeren Murashige ve Skoog ortamında kültüre 

alınarak hücre kültürü yapılmıştır. Hücre kültüründe uygulamadan 3 gün sonra, kontrolun 4 katı olacak şekilde, 

100 μg/l oksitosin uygulaması glycyrrhizin üretimini kuru hücre ağırlığı cinsinden 34.27 mg/l’ye çıkartmıştır 

(Karwasara vd., 2011). Allium cepa’da mitotic hücre bölünmesi üzerine oksitosinin sitotoksik etkisi araştırılmıştır. 

Soğan kök uçları değişik konsantrasyonlardaki oksitosin ile muamale edilmiştir. Uygulamalar arasında mitotik 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

1092 
 

indeks önemli derecede farklılık sergilemiştir. Oksitosin uygulamalarındaki mitotik indeks sırasıyla %0.0 

(kontrol)’da 31.70, %0.1’de 31.28, %0.2’de 31.21 ve %0.3’te 31.17 olmuştur (Pankaj vd., 2014). Brassica 

campestris’te tohum çimlenmesi üzerine indol asetik asit (IAA), kinetin ve oksitosinin değişik konsantrasyonları 

denenmiştir. 0.0 μM (kontrol), 0.3 μM ve 0.5 μM oksitosin uygulamalarından sırasıyla %20.0, %26.7 ve %31.0 

tohum çimlenmesi, 8.4 cm, 6.1 cm ve 6.0 cm kök uzunluğu ve 10.8 cm, 6.9 cm ve 11.2 cm hipokotil uzunluğu 

elde edilmiştir. Oksitosin IAA’dan daha düşük, kinetinden daha yüksek tohum çimlenme oranına sahip olmuştur 

(Hotumalani vd., 2016). 

Yapılan kaynak taraması sonucunda Rutaceae familyasına ait bitkilerin tohumlarının çimlenmesine 

oksitosinin etkisinin test edildiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, mandarin 

tohumlarının çimlenme özellikleri üzerine oksitosinin etkisini araştırmaktır. 

Materyal ve Yöntem 

Bitki materyali olarak Akdeniz (söğüt yapraklı) mandarini (2n=2x=18, Rutaceae) grubundaki Citrus deliciosa 

Tenore cv. Bodrum çeşidi kullanılmıştır. Bodrum mandarini çok tohumlu ve kısmen soğuğa toleranttır. Buna 

rağmen periyodisiteye ve puflaşmaya eğilim göstermesi son zamanlarda tüketiciler arasındaki talebi azaltmaktadır 

(Davies ve Albrigo, 1994). Meyveler hasat edildikten sonra kullanılıncaya kadar 4°C’de depolanmıştır. Meyveden 

çıkatrılan tohumlar çeşme suyu ile yıkandıktan sonra gece süresince çeşme suyunda bekletilmişlerdir. Tohumlar 

iki damla Tween 20 yayıcı yapıştırıcı içeren %2’lik sodyum hipoklorit (Klorak®, İzmir) solusyonu ile 15 dakika 

yüzey sterilizasyonuna tabi tutulmuşlardır. Tohumlar üç kez steril dH2O ile 5’er dakika yıkanmışlardır. Kullanılan 

büyüme düzenleyici madde Oxytocin (Teknovet A. Ş., İstanbul) solusyonu 10 IU/ml oksitosin içermektedir 

(Anonim, 2018c). Steril dH2O kullanılarak oksitosin stoğu değişik seviyelerde seyreltilerek şu sıvı 

konsantrasyonlar hazırlanmıştır: 0 μl/ml (kontrol), 1 μl/ml, 10 μl/ml ve 100 μl/ml. Bunun için oksitosin stoğundan 

0 μl, 5 μl, 50 μl ve 500 μl alınıp steril dH2O ile toplam 25 ml’ye tamamlanarak solusyonlar hazırlanmıştır. Deneme 

her tekerrürde 20 tohum bulunacak şekilde 5 tekerrürlü olarak planlanmıştır. Her uygulama seviyesinde 100 tohum 

ve toplamda 400 tohum kullanılmıştır. Cam 9 cm çapındaki Petri kapları içerisindeki iki tabaka kaba kurutma 

kâğıdı yukarıda hazırlanan oksitosin solusyonlarından 5’er ml ile ıslatılmıştır. Daha sonra, mandarin tohumları 

ıslak kurutma kâğıdı üzerine ekilmişlerdir. Petri kapları Parafilm® (Bemis®, Neenah, WI, ABD) ile sarılmış ve 

inkübatörde (FOC 225i, Velp® Scientifica, Usmate, İtalya) karanlıkta 30°C’de çimlenmeye bırakılmışlardır. 

Çimlenen tohumlar günlük olarak kayıt edilmiştir. Tohum ekiminden 16 gün sonra denemeye son verilmiş ve 

tohum çimlenme oranı kaydedilmiştir. En yüksek çimlenme oranı (G), ortalama çimlenme zamanı (MT), çimlenme 

zamanının varyasyon katsayısı (CVT), ortalama çimlenme oranı (MR), belirsizlik (U) ve senkronizasyon (Z) 

çimlenme özellikleri hesaplanmıştır (Ranal vd., 2009). Elde edilen verilerin varyans analizi (ANOVA) yapılmış 

ve ortalamalar arasındaki farklılık LSD testi (P=0.05) ile belirlenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

İlk çimlenen tohuma, tohum ekiminden sonraki 4üncü günde ve oksitosin uygulanan petrilerde rastlanmıştır. 

Kontrol tohumları 5inci günde çimlenmeye başlamıştır. Tohum ekiminden 16 gün sonra yapılan ölçüm ve 

hesaplamalarda hiçbir tohum çimlenme özelliği istatistiki olarak (P=0.05) önemli bulunmamıştır. Rakamsal olarak 

en yüksek çimlenme oranı (G) %97.0 ile 0 μl/ml (kontrol) uygulamasından elde edilmiştir. Bunu %95.0 ile 100 

μl/ml oksitosin uygulaması izlemiştir (Şekil 1a). Ortalama çimlenme zamanı (MT) en erken 9.4 gün ile 10 μl/ml 
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ve en geç 10.4 gün ile 1 μl/ml oksitosin uygulamaları arasında yer almıştır (Şekil 1b). Çimlenme zamanının 

varyasyon katsayısı (CVT) 24.3 ile 0 μl/ml (kontrol)’den elde edilirken en yüksek 31.7 ile 1 μl/ml oksitosin 

uygulamasından elde edilmiştir (Şekil 1c). Ortalama çimlenme oranı (MR) tüm oksitosin uygulamalarında 0.1 

olmuştur (Şekil 1d). Belirsizlik (U) 2.7 ile 10 μl/ml ve 3.1 ile 1 μl/ml ve 100 μl/ml oksitosin uygulamaları arasında 

gözlenmiştir (Şekil 1e). Senkronizasyon (Z) tüm oksitosin uygulamalarında 0.1 ile benzer değere sahip olmuştur 

(Şekil 1f). Oksitosin uygulaması Luffa cylindrica’da in vitro sürgün uzunluğunun artmasına ve sürgün çoğalma 

zamanının kısalmasına (Singh vd., 2011) ve Abrus precatorius’in in vitro glycyrrhizin üretimine (Karwasara vd., 

2011) olumlu etki ederken, Allium cepa’da hücre bölünmesi sırasında mitotik indeksi azaltarak (Pankaj vd., 2014) 

olumsuz etki göstermiştir. Brassica campestris’te oksitosin IAA’dan daha düşük, kinetinden daha yüksek tohum 

çimlenme oranı vermiştir (Hotumalani vd., 2016). Bodrum mandarini tohumlarının çimlenmesi üzerine değişik 

oksitosin konsantrasyonlarının etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, oksitosinin çimlenme oranı üzerine olumsuz 

bir etkisinin olmadığı görülmüştür.  
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P=0.05 önemli değil 
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Şekil 1. Oksitosin uygulana Bodrum mandarini tohumlarının a) çimlenme oranı (G), b) ortalama çimlenme zamanı 

(MT), c) çimlenme zamanının varyasyon katsayısı (CVT), d) ortalama çimlenme oranı (MR), e) 

belirsizlik (U), f) senkronizasyon (Z) 

 

Sonuç ve Öneriler 

Değişik oksitosin konsantrasyonları, Bodrum mandarini tohumlarının hiçbir çimlenme özelliğine istatistiki olarak 

önemli etki etmemiştir. Sonraki araştırmalarda, oksitosinin mandarin çöğürlerinin büyüme özellikleri üzerine 

etkisinin araştırılması önerilmektedir. Rutaceae familyasına dahil diğer türlerin tohumlarında da oksitosinin 

çimlenme üzerine etkisi denenebilir. Ayrıca, tohumu zor çimlenen türlerde, oksitosinin çimlenme özellikleri 

üzerine etkisi araştırılabilir. 
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132-) ISOLATION, IDENTIFICATION AND THE EFFECT OF AS(V) AND AS(III) 
ON THE GROWTH OF Halomonas sp. AND H. campisalis  FROM LAKE VAN, 
TURKEY 

Esra ERSOY ÖMEROĞLU, Aslı BAYER, İsmail KARABOZ 

Ege University, Faculty of Science, Department of Biology, Basic and Industrial Microbiology Section, Bornova-
Izmir 

Abstract 

Arsenic is responsible for water source contamination in many places in the World and presents a serious health 

risk for people. Due its growing threat on public health, arsenic bioremediation and thus arsenic resistant bacteria 

isolation and determination of their metabolism has started to become essential. 

Lake Van was chosen for arsenic resistant bacteria isolation by the reasons of being the largest soda lake in the 

World with, having similar properties with the lakes which arsenic resistant bacteria have been isolated and also 

lack of studies(publication) in this context. So; in this study, it was aimed to isolate anaerobically arsenate reducing 

and arsenite oxidizing bacteria from Lake Van; molecular identification and to determine the effect of arsenate 

[As (V)] and arsenite [As (III)] on bacterial growth and reveal preliminary data for usable potential in microbial 

remediation of arsenic. 

As a result of sampling in autumn and winter seasons, 3 of the 50 arsenic resistant isolates obtained using the 

Hungate technique were selected and continued with these isolates. As a result; It has been determined that Lake 

Van contains much more arsenic than the standards and that the seasonal changes have an effect on the arsenic 

amount. As a result of the molecular identification based on the 16S rRNA gene region, it was determined that the 

strains showed 100% and 99% similarity Halomonas campisalis (4-S-1-1 B and 1-WS-5 (1)) and Halomonas sp. 

(3-S-1-K), respectively. Generation times of arsenic-resistant strains were detected as  42 to 79.8 minutes in the 

Luria Bertani medium, 42 to 106 minutes in the As(V) medium and 77.4 to 232 minutes in the As (III) medium. 

As a result of the presence of As(V) and As(III) in the medium, it was revealed that the generation times of the 

strains varied and in general it affected bacterial growth in the negative with elongation of the generation period. 

Keywords: Lake Van, Halomonas sp., Halomonas campisalis, arsenate, arsenite.
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VAN GÖLÜ (TÜRKİYE) Halomonas sp. VE H. campisalis’in İZOLASYONU, TANILANMASI 

VE BÜYÜMESİ ÜZERİNE AS(V) VE AS(III)’İN ETKİSİ 

Esra ERSOY ÖMEROĞLU, Aslı BAYER, İsmail KARABOZ 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova-
İzmir 

Arsenik dünyanın birçok bölgesindeki su kaynaklarının kontaminasyonundan sorumludur ve insan sağlığı 

açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Halk sağlığı üzerindeki tehtidin boyutlarının büyümesi dolayısıyla, 

arseniğin biyoremediasyonu ve dolayısıyla arsenik dirençli bakterilerin izolasyonu ve metabolizmalarının 

belirlenmesi elzem hale gelmeye başlamıştır. Van Gölü’nün dünyanın en büyük sodalı gölü olması ve şimdiye 

kadar arsenik dirençli bakterilerin izole edildiği kaynaklarla benzer özelliklere sahip olması ve aynı zamanda 

literatürde bu bağlamda bir boşluk olmasından dolayı, arsenik dirençli bakteri eldesi için izolasyon kaynağı olarak 

seçilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada, Van Gölü’nde bulunan anaerobic olarak arsenat redükleyen ve arsenit 

oksitleyen bakterilerin izolasyonu; moleküler karakterizasyonu ve arsenat [As(V)] ve arsenitin [As(III)] bakteriyal 

büyüme üzerine etkisinin belirlenerek, arseniğin mikrobiyal remediasyonunda kullanılabilme potansiyelinin ön 

verilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Sonbahar ve kış mevsiminde gerçekleştirilen örnekleme sonucunda, Hungate tekniği kullanılarak elde edilmiş olan 

50 arsenik dirençli izolattan temsilci olarak 3’ü seçilmiş ve çalışmalara bu izolatlarla devam edilmiştir. Sonuç 

olarak; Van Gölü’nün standartların çok üstünde arsenik içerdiği ve mevsimsel değişimlerin arsenik miktarı 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 16S rRNA gen bölgesine dayalı olarak gerçekleştirilen moleküler tanılama 

sonucunda, suşların Halomonas campisalis (4-S-1-1 B ve 1-WS-5 (1)) ve Halomonas sp. (3-S-1-K) ile %99-%100 

oranında benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Arsenik dirençli suşların generasyon sürelerinin; Luria Bertani 

ortamında 42 ila 79.8 dakika, As(V) içeren ortamda 42 ila 106 dakika ve As(III) içeren ortamda ise 77.4 ila 232 

dakika arasında oldukları belirlenmiştir. Besi ortamında As(V) ve As(III)’in bulunması sonucunda, suşların 

generasyon sürelerinin değişkenlik gösterdiği ve generasyon süresinin uzaması ile genel olarak bakteriyal 

büyümeyi olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Halomonas sp., Halomonas campisalis,  arsenat, arsenit. 

Giriş 

Doğal olarak meydana gelen zehirli ağır metallerle toprak kirliliği dünya çapında ciddi bir sorun haline gelmiştir. 

Arsenik, gübrelerin, fosillerin ve belediye atıklarının kullanımı gibi tarımsal, endüstriyel ve antropojenik etkilerle 

büyük miktarlarda salınım yoluyla küresel olarak yayılan en önemli toksik metaloiddir (Singh vd., 2016). Amerika 

Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) inorganik arseniği A grubu kanserojen olarak 

sınıflandırmaktadır (Kumarathilaka vd., 2018). İnsanlarda inorganik arseniğe uzun süreli kronik maruziyet, 

kanserler (yani deri, akciğer, böbrek, karaciğer ve mesane) ile birlikte kalp-damar, nörolojik, hematolojik, renal 

ve solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Ayrıca, diabetes mellitusun ana nedenidir. DNA, protein ve 

lipidlere zarar verirken çocukların entellektüel gelişimine önemli bir etkisi vardır (Kumarathilaka vd., 2018). 
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Dünyada Bangladeş, Hindistan, Çin, Türkiye, Arjantin, Şili ve Kolombiya gibi birçok yerde arsenik kirliliği 

bildirilmiştir (Bastías vd., 2015).  

Arsenik ortamda çeşitli oksidasyon durumlarında (yani -3, 0, +3 ve +5) bulunmaktadır ve hem katı hem de sıvı 

fazlarda oluşur ancak doğada nadiren var olan formlar As(0) veya As(-3) tür. (Kumarathilaka vd., 2018). Arseniğin 

iki türü esas olarak ortamda arsenat [As(V)] ve arsenit [As(III)] olarak bulunmaktadır. As(V), genellikle 

oksitlenmiş ortamlarda ortaya çıkarken, As(III), redüklenmiş ortamlarda baskın olarak bulunmaktadır (Singh vd., 

2016). As(III) 'in As(V) 'tan 10 kat daha zehirli olduğu gözlenmiştir (Bastías vd., 2015).  

Sulama yoluyla kirlenmiş yeraltı suyu, topraktaki arsenik toksisitesini önemli ölçüde arttırmakta ve arsenik 

kontaminasyonunun birincil kaynağı olarak kabul edilmektedir (Singh vd., 2016). Topraktaki arseniğin küresel 

ortalama konsantrasyonu yaklaşık 5  mg/kg'dır. Kirlenmemiş toprak < 10  mg/kg toplam arsenik içermekte, ancak 

konsantrasyon kontamine ortamlarda yüzlerce veya binlerce mg/kg'a ulaşabilmektedir (Singh vd., 2016). Pirinç 

gibi besin maddelerinde birikerek insanlar ve diğer yaşam formlarına gıda zinciri yolu ile aktarılmaktadır. Bu 

nedenle ya bu bölgeleri düzeltmek ya da bitkilerin yenilebilir kısımlarında birikimi önleyen mahsulleri uyarlamak 

gerekmektedir. Küçük alanlar için eski yaklaşım daha uygun ancak daha büyük kirlenmiş alanlar için ikinci 

yaklaşım daha uygundur. Bu nedenle, etkilenen sitelerin iyileştirilmesi için uygun maliyetli ve geniş ölçekli bir 

teknolojinin geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Pek çok araştırmacı; bazı mikroorganizmaların, bitkilerde ağır 

metal toksisitesini önemli ölçüde azaltabileceğini ve diğer organizmaların çoğunda toksik olan yüksek arsenik 

içeren ortamlarda hayatta kalmalarına ve büyümelerine izin verebileceğini belirtmiştir (Singh vd., 2016).   

Bu çalışma da, Türkiye‘de arsenik ile kontamine olmuş önemli bölgelerden biri olan ve aynı zamanda dünyanın 

en büyük sodalı ve dördüncü hidrolojk olarak kapalı gölü olan Van Gölü‘nden arsenik dirençli bakteriler izole 

edilerek tanılanması ve toksik arsenik formları olan As(V) ve As(III)’in organizmaların büyüme kinetikleri 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle arsenik kirliliğine bağlı çevresel sorunlarla baş 

etmede kullanılacak biyoremediasyon proseslerinin geliştirilmesi için temel verilerden biri sağlanmış olacaktır.  

Materyal ve Method 

Arsenik Dirençli Bakterilerin İzolasyonu ve Tanılanması  

114Y036 no’lu TÜBİTAK projesi kapsamında, kış ve sonbahar mevsiminde Van Gölü Edremit&Gebze Su 

Sporları Tesisinden 0-10 metreden su ve sediment örneklemesi yapılmış ve soğuk zincir korunarak örneklerin 

laboratuvar ortamına transferi sağlanmıştır. Yapılan örnekleme çalışmaları, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 19.02.2014 tarih ve 72784983-488.04-39771 sayılı izni ile 

gerçekleştirilmiştir. Her mevsim için örnekleme, 2’şer adet su ve sediment örneği olacak şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Örneklerin bir serisi mikrobiyolojik diğeri ise kimyasal analiz için kullanılmıştır. Örnekleme 

yapılan noktalardaki fiziksel parametreler belirlenmiştir. Örneklerin kimyasal analiz için teslimiyle eş zamanlı 

olarak laboratuvar ortamında da örnekler mikrobiyolojik analize alınmıştır. Göl suyu ve sediment örneklerinin 

arseniğin de içinde bulunduğu toplam 26 ağır metale ait kimyasal analizi Ege Üniversitesi Merkezi Laboratuarında 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/contaminated-area
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(ARGE-FAR) hizmet alımı olarak,  Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir.  

İzolasyon ve saflaştırma işlemleri, Saltikov ve ark. (Saltikov  vd., 2005), Zargar ve ark. (Zargar vd., 2010) ve 

Widdel ve ark.’na (Widdel vd.,  1981) göre yapılmıştır. Her örnekten içerikleri farklı ortamlara inokulasyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Hedeflenen mikroorganizma grubu anaerobik olarak As(V) redükleyen ve As(III) oksitleyen 

bakteriler olduğu için ‘Hungate Tekniği’ kullanılarak izolasyon yapılmıştır (Bryant, 1972). İzolasyon ve 

saflaştırma işlemleri için Big Soda Medium (BSM) kullanılmıştır (Zargar vd., 2010; Widdel vd., 1981). BSM 

içeriğine elektron akseptörü olarak arsenat (Na2HAsO4.7H2O; As+5; 10 mM) veya arsenit (NaAsO2 As+3; 0,5 mM 

ve 1 mM) ve elektron donörü olarak ise As(V) içeren ortamlara Na-laktat (10 mM) kullanılmıştır. As(III) içeren 

ortamlara ise final konsantrasyonu 10 mM olacak şekilde NaNO3 ilave edilmiştir.  

Genotipik tanımlama için PureLink Genomic DNA Kits For purification of genomic DNA kiti kullanılarak DNA 

izolasyonları yapılmış ve %1 lik agaroz kullanılarak jel elektroforezi gerçekleştirilmiştir. Tür tanısının 

yapılabilmesi için 11F (5’-AGTTGATCCTGGCTCAG-3’) ve 1492R (5’-ACCTTGTTACGACTT-3’) universal 

primerleri kullanılarak izolatlara ait 16S rRNA bölgeleri çoğaltılmıştır (Jackson vd., 2005).  Hedef bölgenin 

çoğalmasının sağlandığı koşullar;  ilk denatürasyon 94°C de 5 dk. (1 döngü); denatürasyon  94°C de 30 sn., primer 

bağlanması 48°C de 45 sn., uzama 72°C de 2 dk. (35 döngü) ve son uzama 72°C de 10 dk. (1 döngü) olarak 

optimize edilmiştir. Finch TV, ApE ve BioEdit programları kullanılarak biyoinformatik analizleri yapılan dizilere 

ait kısmi 16S rRNA gen bölgeleri elde edilmiş ve GenBank kabul numaraları alınmıştır.   

Seçilen Bakteri Suşlarının Büyüme Kinetiklerinin Çıkarılması 

Arsenik dirençli bakterilerin farklı ortamlarda büyüme kinetiklerinin çıkarılması ve arseniğin bakteriyal gelişim 

üzerine etkilerinin belirlenebilmesi amacı ile farklı ortam içerikleri kullanılarak büyüme eğrileri çıkarılmıştır. İlk 

deneme pH 9.5 olan Luria Bertani (LB) ortamında gerçekleştirilmiştir. Bakteri yoğunluğu OD600nm : 0.4-0.6 olacak 

şekilde ayarlanmış ve besi ortamına son konsantrasyonu %2 olacak şekilde aşılanmıştır. 30°C ve 150 rpm’de 

çalkalamalı olarak 58 saat süre ile inkübasyonu gerçekleştirilmiştir. Belirlenmiş olan aralıklarda kültürden 

örnekleme yapılarak spektrofotometrik olarak bakteri yoğunlukları tespit edilmiştir (Cummings vd., 1995; 

Cánovas vd., 1996; Wilson vd., 2004; Alquier vd., 2013) . Elde edilen veriler ile büyüme kinetikleri çıkarılmış ve 

generasyon süreleri belirlenmiştir. Aynı deneme farklı arsenik formlarının bakterilerin büyümesi üzerine etkisinin 

belirlenmesi amacı ile, ortamın 10mM As(V) veya 1mM As(III) içeren formlarında büyüme kinetikleri çıkarılmış 

ve generasyon süreleri hesaplanmıştır. Böylelikle toksik formlar olan As(V) ve As(III)’in arsenik dirençli 

bakterilerin generasyon süreleri üzerine etkisi ortaya konulmuştur.   

Bulgular ve Tartışma 

Arsenik Dirençli Bakterilerin İzolasyonu ve Tanılanması    Belirlenmiş olan koordinatlardan sonbahar ve kış 

mevsimlerinde alınan su ve sediment örneklerine ait parametreler Tablo 1’de görülmektedir (Tablo 1).  

Tablo 1. Van Gölü’nden Gerçekleştirilen Örneklemelere Ait Çeşitli Parametreler. 

 Örnekleme Tarihi 20/01/2015 (kış)  25.11.2015 (sonbahar) 
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Örnek Kodu   
Su WS-1 WS-5 
Sediment S-1 S-5 
Koordinat* 38°25’31’’ N 43°16’53’’ E 38°25’31’’ N 43°16’53’’ E 
Saat* 14:32 14:45 
pH** 9.52 9,80 
Sıcaklık** 3°C 11,1 ºC 
Çözünmüş O2** 11.31 mg/L 8,82 mg/L 
Nem* %87 %69 
Basınç* 811 hPa 815 hPa 

       * : iGPS uygulaması ile ölçülmüştür. 
       ** : Portatif HQ40d multi LDO101 ve HQ40d multi PHC101 cihazları ile ölçülmüştür. 
 
Alkali koşullara sahip olan Van Gölü’nün, sonbahar mevsiminde göl suyu pH’sında artışın olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte antropojenik açıdan yoğun bir bölge olduğu için tercih edilen örnekleme noktasının, sonbahar 

mevsiminde çözünmüş O2 miktarında da düşüşün olduğu yapılan ölçümler sonucunda ortaya çıkmıştır (Tablo 1). 

Ortam sıcaklığının artması ile O2 ‘nin çözünürlüğünün de azaldığı bilinmektedir ve bu durum göl habitatında 

yaşayan balıkları etkilediği gibi bakterilerin de içinde bulunduğu tüm yaşam formlarını etkilemektedir. Bakteriler 

açısından ele aldığımızda; çevresel koşulların bakterilerin büyümesi ve tercih ettikleri metabolik yol izini 

belirlemesi üzerine yoğun etkileri olduğu için habitatın fizikokimyasal parametrelerindeki değişikliklerin As 

dirençli bakterilerin arseniği metabolize etme yol izleri üzerinde etkisinin olacağı düşünülmüştür.  

2 mevsime ait gerçekleştirilen örnekleme sonucunda toplam 50 arsenik dirençli izolat elde edilmiştir. Fakat bu 

çalışma için temsilci 3 izolat ile çalışmalara devam edilmiştir. Kış mevsimine ait 2 ve sonbahar mevsimine ait ise 

1 arsenik dirençli izolat ile çalışmalar sürdürülmüştür. Kış mevsimine ait izolatların (4-S-1-1 B ve 3-S-1-K) Van 

Gölü sedimentinden ve As(III) içeren BSM ortamından, sonbahar mevsimine ait izolatın (1-WS-5 (1)) ise göl 

suyundan ve As(V) içeren ortamdan izole edildiği Tablo 2’de görülmektedir (Tablo 2). Hungate tekniği ve 

anaerobik chamber kullanılarak gerçekleştirilen izolasyon ve saflaştırma prosesinden dolayı; 4-S-1-1 B ve 3-S-1-

K izolatlarının anaerobik olarak As(III) oksidasyonunu, 1-WS-5 (1)’in ise As(V) redüksiyonunu gerçekleştirdiği 

tespit edilmiştir.  

Yapılan Van Gölü örneklemesi ile elde edilen örneklerin bir seti kimyasal analiz için denemeye alınmıştır ve 

ICP-MS analizi sonucunda, WS-1 su örneğinde 214  µg/kg ve S-1 örneğinde ise 9370 µg/kg olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar, örneklerin standartların müsaade ettiği sınırlardan 21,4 ve 937 kat daha fazla arsenik 

içerdiğini göstermiştir. Çünkü EPA (Environmental Protection Agency) standartlarına göre, maksimum 10 ppb 

(µg/L) arsenik olabileceği belirtilmiştir. Sonbahar mevsimi örneklerinin sonucuna baktığımızda ise, WS-5 ve S-5 

örneklerine ait kimyasal analiz sonuçlarına göre, sırasıyla 261 µg/kg ve 26.070 µg/kg toplam arsenik içerdikleri 

tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlar özellikle sediment örneğinde ciddi oranda bir arsenik artışı olduğunu 

göstermiştir. Göl suyunun arsenik içeriği açısından kıyaslamasına bakıldığında sonbahar mevsiminde kışa oranla 

%18’lik bir artışın ve sediment örneğinde ise %64’lük bir artışın olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). Arsenik 

kirliliğinin önemli nedenlerinden biri de antropojenik açıdan yoğunluğun olmasıdır. Örnekleme noktası olarak 

tercih edilen Edremit&Gebze Su Sporları Tesisi antropojenik açıdan yaz döneminde oldukça yoğun geçen bir 

bölgedir ve örnekleme noktası olarak tercih edilmesindeki önemli nedenlerden birini de bu faktör oluşturmaktadır. 
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Beklendiği gibi yaz dönemine ait antopojenik yoğunluk, takip eden mevsim olan sonbahar mevsiminde arsenik 

miktarında ciddi bir artışa neden olmuş ve çalışma başlangıcındaki hipotezin doğruluğunu ortaya koymuştur. Elde 

edilen bu veriler Van Gölü’nün standartların çok üstünde arsenik içerebildiğini ve bundan dolayı adaptasyon süreci 

sonucunda bu koşullara dayanıklı bakterilerin ortamda varlığını ortaya koymuştur. Van Gölü’nün su turizmine 

açık olması ve aynı zamanda Van Gölü’nün endemik bir türü olan inci kefalinin soyunun sürdürülebilmesi ve aynı 

zamanda gıda olarak tüketilen bu balık cinsinin arseniğin insanlarda akümülasyonuna neden olabileceği 

olasılığından dolayı, bu bölgeden arseniğin biyoremediasyonu önem taşımaktadır. Bu işlemin 

gerçekleştirilebilmesi için en uygun yol, bu habitata adapte olmuş, göl biyotasına ait ve arsenik dirençli bakteriler 

yolu ile mikrobiyal remediasyonudur. Dolayısı ile dünyanın en büyük sodalı gölünün ve bu bağlamda üzerine 

çalışma olmayan bu habitatın tüm yaşam formları için toksik olan arsenikten arındırılması için bu verilerin elde 

edilmesi büyük önem arz etmektedir.  

Tablo 2. Örneklemeler Sonucunda Elde Edilen İzolatlar, İzolasyon Kaynakları ve İzolasyon Besiyeri 

İçerikleri. 

İzola

t No 
İzolasyon 

Tarihi 
İzolasyon 

Mevsimi 
İzolat 

İzolasyon 

Kaynağı 

İzolasyon Besiyeri İçeriği 

e- akseptörü e- donörü 

2 
20/01/2015 

Kış 
 

4-S-1-1 B Sediment 
As(III) 
(0.5 mM) 

NaNO3 

(10mM) 

26 3-S-1- K Sediment 
As(III)  
(1 mM) 

NaNO3 

(10mM) 

62 25/11/2015 Sonbahar 
1-WS-5 
(1) 

Su 
As(V) 
 (10mM) 

Na-laktat 
 (10mM) 

Arsenik dirençli izolatların moleküler tanısının yapılabilmesi için öncelikle total DNA’ları izole edilmiş ve jel 

elektroforezi yapılarak DNA’nın varlığı ve DNA’larda kırık olmadığı tespit edilmiştir. Total DNA’ları elde edilen 

3 izolatın moleküler tanısının yapılabilmesi için önceden belirtilen PCR koşullarında 16S rRNA gen bölgesi 

çoğaltılmış ve gerçekleştilen jel elektroforezi sonucunda yaklaşık olarak 1500 bp uzunluğunda hedeflenen 

ürünlerin elde edildiği tespit edilmiştir (Şekil 1).  

Tablo 3. Van Gölü’nün Su ve Sediment Örneklerine Ait Kimyasal Analiz Sonuçları. 

Yapılan Analiz 
Sonuç (mg/kg) 
WS-1 S-1 WS-5 S-5 

Sodyum (Na) 7587.000 17430.000 13690.000 20800.000 
Magnezyum (Mg) 104.000 19660.000 167.200 73670.000 
Alüminyum (Al) 0.253 21100.000 4.032 24830.000 
Potasyum (K) 409.200 7220.000 737.400 11360.000 
Kalsiyum (Ca) 34.060 125200.000 23.080 233500.000 
Vanadyum (V) 0.005 57.130 0.019 79.570 
Krom (Cr) 0.012 80.760 0.083 131.800 
Mangan (Mn) 0.024 509.900 0.057 771.300 
Demir (Fe) 0.080 18800.000 2.491 281800.000 
Kobalt (Co) Tespit Edilemedi 10.520 Tespit Edilemedi 16.010 
Nikel (Ni) 0.011 69.120 0.036 93.030 
Bakır (Cu) Tespit Edilemedi 14.230 0.185 8.558 
Çinko (Zn) 0.714 53.840 0.222 26.100 
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Arsenik (As) 0.214 9.370 0.261 26.070 
Selenyum (Se) 0.150 0.999 0.039 1.207 
Molibden (Mo) 0.012 1.423 0.027 1.194 
Gümüş (Ag) Tespit Edilemedi 81.610 0.008 0.354 
Kadmiyum (Cd) Tespit Edilemedi 0.186 Tespit Edilemedi 0.199 
Kalay (Sn) Tespit Edilemedi 1.711 0.120 6.546 
Antimon (Sb) Tespit Edilemedi 0.299 Tespit Edilemedi 0.528 
Baryum (Ba) 0.003 133.800 0.043 297.200 
Civa (Hg) Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi 
Talyum (Tl) Tespit Edilemedi 0.259 Tespit Edilemedi 0.181 
Kurşun (Pb) 0.045 8.456 0.024 15.160 

 

 

Şekil 1. Arsenik dirençli izolatlara ait 16S rRNA PCR jel görüntüleri (2: 4-S-1-1 B, 26: 3-S-1 K, 62: 1WS-5-

1, PK: Pozitif Kontrol, Shewanella ANA-3, NK: Negatif Kontrol, Ladder: 1kb DNA Ladder, Geneaid 

Cat.No. DL005). 

İzolatların dizi analizi yapılmış ve daha önceden belirtilen programlar kullanılarak kromatogramları analiz 

edilmiştir. Benzerlik gösterdikleri türler belirlenmiş ve GenBank kabul numaraları alınmıştır (Tablo 4). Tablo 4’de 

görüldüğü gibi arsenik dirençli suşların benzerlik gösterilen türlerin Halomonas sp. ve Halomonas campisalis 

oldukları tespit edilmiştir. NCBI datasına kayıtlı türlerle yaptıkları benzerlik yüzdelerinin ise %99 ile %100 

arasında değiştiği de (Tablo 4) tespit edilmiş ve bu sayede suşların moleküler tanısı yapılmıştır. 

Tablo 4. Moleküler Tanısı Yapılmış Olan Arsenik Dirençli Suşların Benzerlik Gösterdiği Türler. 

İzolat 

No 
İzolat Benzerlik Gösterdiği Tür 

Benzerlik 
Yüzdesi 

GenBank Kabul 
Numarası 

2 4-S-1-1 B Halomonas campisalis %100 KY989225 
26 3-S-1 K Halomonas sp.  %99 KY681792 
62 1-WS-5-1 Halomonas campisalis %100 KY681788 

Yapılan literatür çalışmalarına bakıldığında, Van Gölü ile benzer fizikokimyasal özelliklere sahip habitatlardan 

gerçekleştirilen arsenik dirençli bakteri izolasyonu sonucunda yüksek oranda arseniğe dirençli bakterilerin 

Halomonas sp. genusuna dahil olduğu görülmektedir. Çalışmamız sonucunda elde edilen veriler ile benzer şekilde, 

sadece genus düzeyinde yapılabilen tanılara ilave olarak Halomonas campisalis tanılarının da yapıldığı 

görülmektedir. Gerçekleştirilmiş olan çalışmalar kapsamında; arsenik dirençli izolatların izolasyonları, fenotipik 

ve moleküler tanıları, arsenik metabolize etme yol izlerinin moleküler düzeyde belirlenmesi ve aynı zamanda 

arsenik direnç profillendirmesinin yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar bu türlerin arsenik kontamineli 

habitatlarda yoğun bir şekilde bulunabileceğini ve As(V) ve As(III)’e yüksek oranda dirençli olduğunu ortaya 
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koymuştur (Mata vd., 2002; Li vd., 2012; Koechler vd., 2013; Khambholja ve Kalia, 2016; Andres ve Bertin, 

2016; Jain vd., 2017). 

Büyüme Kinetikleri  

Arsenik dirençli 3 Halomonas sp. suşu için farklı ortam içerikleri kullanılarak büyüme eğrileri çıkarılmış ve gerekli 

hesaplamalar yapılarak generasyon süreleri belirlenmiştir. Bu aşamada özellikle bakterinin normal üreme 

koşullarındaki generasyon süresi hesaplandıktan sonra, toksik bileşikler olan As(V) ve As(III)’in bakteriyal 

gelişme üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile aynı ortam içeriğine belirlenen miktarlarda As(V) veya As(III) 

ilave edilerek generasyon süresindeki değişiklik tespit edilmiştir.  

H. campisalis 4-S-1-1 B suşuna ait elde edilen grafiklere baktığımızda;  LB ortamında 42 dakikada bir ikilenen As 

dirençli suşun, büyüme ortamında 10 mM As(V) olması durumunda generasyon süresinin değişmediği yani yine 

her 42 dakikada bir hücre sayısının 2 katına çıktığı, ortamda 1 mM As(III) bulunması koşulunda ise bakteriyal 

gelişme üzerinde negatif etkisinin olduğu ve dolayısı ile generasyon süresinin uzadığını görüyoruz. Çünkü As(III) 

içeren LB ortamında aynı suşa ait generasyon süresi 77.4 dakika olarak tespit edilmiştir  (Şekil 2). 

 

Şekil 2. H. campisalis 4-S-1-1 B Suşuna Ait Büyüme Eğrileri. A: LB Ortamı, B: 10 mM As(V) İlave Edilen 

LB Ortamı, C: 1 mM As(III) İlave Edilen LB Ortamı.  
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Halomonas sp. 3-S-1-1-K suşunun deneme sonuçlarını incelediğimizde; H. campisalis 4-S-1-1 B suşuna ait 

sonuçlardan daha farklı sonuçların ortaya çıktığını görmekteyiz. Çünkü LB içeren ortamda; Halomonas sp. 3-S-1-

1-K suşunun generasyon süresinin 79.8 dakika ile H. campisalis 4-S-1-1 B suşundan daha yüksek olduğunu ve 

ortamda As(V) ve As(III) bulunması durumunda generasyon süresinin uzadığını yani bu toksik bileşiklerin 

bakteriyal gelişmeyi olumsuz etkiledikleri sonucuna varılmıştır. Elde edilen büyüme eğrisi değerlendirildiğinde 

bu suşun As(V) içeren ortamda her 106 dakikada bir, As(III) içeren ortamda ise her 232 dakikada bir ikilendiği 

sonucu elde edilmiştir (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. Halomonas sp. 3-S-1-1 K Suşuna Ait Büyüme Eğrileri. A: LB Ortamı, B: 10 mM As(V) İlave Edilen 

LB Ortamı, C: 1 mM As(III) İlave Edilen LB Ortamı.  

H. campisalis 1-WS-5 (1) suşu ile gerçekleştirilen deneme sonuçları; ortamda As bileşiğinin olmadığı koşullarda 

generasyon süresinin 76,8 dakika ile  H. campisalis 4-S-1-1 B suşundan ziyade Halomonas sp. 3-S-1-K suşuna 

benzediğini göstermiştir. Fakat bu suşta diğer suşlardan farklı olarak, büyüme ortamındaki As bileşiğinin 

değişmesi ile generasyon süresinin diğer suşlardaki kadar çok fazla etkilenmediği tespit edilmiştir. Çünkü As(V) 

ortamda 104.4 dakika bir ikilenen bakteriyal suşun, As(III) içeren ortamda geliştirildiğinde 101.4 dakikada bir 

ikilenebildiği belirlenmiştir (Şekil 4).  Genel olarak sonuçlara baktığımızda; H. campisalis 4-S-1-1 B ve  H. 

campisalis 1-WS-5 (1) suşu aynı türe dahil olmasına rağmen, aynı ortamlarda farklı generasyon sürelerine sahip 

olduğu ve As(V) ve As(III)’in bu suşların metabolizmalarını farklı oranda etkilediği ortaya çıkmaktadır. H. 

campisalis 1-WS-5 (1) suşu; Van Gölü’nün en yüksek arsenik ieriğine sahip olduğu mevsimde izole edilmiş 
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olmasına rağmen, H. campisalis 4-S-1-1 B suşundan daha uzun generasyon süresine sahip olduğunun bulunması 

ilginç bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır.  

Çevrenin mikrobiyal gelişim üzerine etkisi oldukça fazladır ve inkübasyon koşullarının değişmesi ile belirli gen 

bölgelerinin ekspresyonu enellenirken, tercih edilen metabolik yol izi için gerekli gen bölgeleri ise ekpresse 

edilmektedir. Bu faktöre bağlı olarak, ortam koşullarındaki değişiklikler mikroorganizmaların generasyon 

sürelerini farklı şekilllerde etkilemektedir. Özellikle ortamda toksik bir maddenin varlığı; eğer canlı hücre bu ajana 

karşı dirençli değil ise ölüme götürmekte, dirençli ise bu koşullar için gerekli metabolik yol izini kullanabilmesi 

için metabolik hazırlıkları yapması gerekmektedir. Bundan dolayı lag fazında uzama ile birlikte generasyon 

süresinin de uzaması beklenmektedir. Nitekim çalışmamız sonucunda da elde edilen suşlar izolasyon habitatları 

gereği As(V) ve As(III)’e dirençli oldukları için, bu ajanları içeren ortamlarda üreyebilmiş fakat grafiklerden 

görüldüğü üzere lag fazlarında belirgin uzama ile generasyon sürelerinde de negatif yönde değişiklikler 

gözlenmiştir (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4).   

Halomonas sp. ve generasyon süreleri ile yapılan çalışmalara bakıldığında; farklı suşların farklı generasyon 

sürelerine sahip olduğu göze çarpmaktadır.  Alquier ve ark. tarafından gerçekleştirilen çalışma ile H. desiderata 

suşunun 21,6 dakika (Alquier vd., 2013),  Cánovas ve ark. tarafından gerçekleştirilen çalışma ile H. elongata 

suşunun 210 dakika (Cánovas vd., 1996),   Cummings ve ark. tarafından 1995 yılında gerçekleştirilen çalışmada 

ise Halomonas SPC1 suşunun 180 dakika (Cummings vd., 1995) ve Wilson ve ark. tarafından 2004 yılında 

gerçekletirilen çalışma ile de izole edilmiş olan 9 Halomonas sp. suşunun 103 ila 156 dakika arasında değişen 

generasyon sürelerine (Wilson vd., 2004) sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Literatürde arseniğe dirençli farklı genus ve türler ile ilgili toksik formlar olan As(V) ve As(III)’e karşı MIC 

değerlerinin belirlendiği çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Dzievit vd., 2003; Pepi vd., 2006; Jain vd., 2016). Giderek 

artan bir çevre sorunu haline gelen As kirliliği ile baş etmede en önemli yollardan biri de As’in mikrobiyal 

remediasyonudur ve bu prosesin gerçekleştirilebilmesi için; kullanılacak mikroorganizmanın bu ajana karşı direnç 

profililin bilinmesi gerekliliğinin yanı sıra, bu ajanlara maruz kaldığında generasyon süresinin ne kadar olduğunun 

da bilinmesi gerekmektedir. Başarılı bir remediasyon sürecinin tamamlanabilmesi için arsenik dirençli suşlara ait 

bu tür fizyolojik parametrelerin belirlenmesi ve göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bununla beraber, 

mikrobiyal remediasyon için seçilmiş olan suşların arseniği metabolize etme yol izlerinin belirlenmesi özellikle 

moleküler düzeyde yapılmalı ve direnç gelişimine neden olan gen bölgelerinin varlığı ve ekspresyon koşulları da 

belirlenmelidir.   
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Şekil 4. H. campisalis  1-WS-5 (1) Suşuna Ait Büyüme Eğrileri. A: LB Ortamı, B: 10 mM As(V) İlave Edilen 

LB Ortamı, C: 1 mM As(III) İlave Edilen LB Ortamı.  

Sonuç 

Dünya geneline bakıldığında; içme ve kullanma sularında, tavuk ürünlerinde, marketlerdeki elma sularında, bazı 

bebek mamalarında ve pirinçte ve aynı zamanda bir çok çevresel örnekte standartların belirlediği sınırların 

üzerinde arsenik bulunduğu ve sürekli maruziyetin sonucunda ciddi sağlık problemlerinin yanı sıra çeşitli 

antimoniyal ajalara karşı dirence de neden olduğu görülmektedir. Çeşitli kanser vakalarının giderek artması ve 

patojen suşlar ile savaşta kullanılabilecek antimikrobiyal ajanlara karşı gelişen yüksek dirençten dolayı 

kullanılabilecek antimikrobiyal ajan sayısının giderek düşmesi ile tehlike çanlarının çalması nedeni ile bu 

sorunlara neden olabilecek olan unsurlardan biri olan arsenik, güncel bir problem olmaya artarak devam 

etmektedir.  

Ülkemize bakıldığında 200’den fazla kuyuda arsenik alarmlarının çaldığı ve Van’ın da aralarında bulunduğu 

yaklaşık olarak 10 ilde arsenik sorunuyla karşı karşıya olduğu ortaya çıkmaktadır. Tabiî ki bu veriler sadece 

inceleme yapılmış olan ve ilan edilen bölgelerle sınırlıdır. Türkiye jeotermal kaynakları barındıran, biyolojik 

çeşitlilik açısından çok zengin olan, volkanik aktivite açısından potansiyeli olan bölgelere sahip olan ve Akdeniz 

deprem kuşağında lokalize olan bir ülkedir. Tüm bu faktörler arsenik konsantrasyonlarını arttıran etmenlerdir ve 

bu nedenle ülkemiz arsenik dirençli bakteriler açısından yüksek potansiyele sahiptir. Van Göl’ü, arsenik 

metabolize eden bakteriler ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmemiş olduğu ve tektonik hareketlerin yoğun olduğu 
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bir bölgedir. Özellikle doğu kanadında bulunan Edremit bölgesi antropojenik açıdan en yoğun bölgedir. Bununla 

birlikte, Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü pozisyonundadır ve arsenik metabolize eden mikroorganizmalar 

açısından Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilmiş olan her hangi bir çalışma bulunmamaktadır. Küresel ısınmanın 

ve antropojenik kirliliğin giderek artması ile arsenik kontamineli alanların çoğalması ve arsenik maruziyetindeki 

artışın ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirmesinin yanı sıra çeşitli antimikrobiyal ajanlara karşı direncin 

artışına da neden olması, arsenik sorununu en önemli küresel problemlerden biri haline getirmektedir. Çünkü 

dünya çapında milyonlarca insan sürekli ve düzenli olarak arseniğe maruz kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle 

arsenik kontaminasyonu açısından zengin bölgelerden dirençli suşların izolasyon ve tanısı, arsenik formlarının 

mikrobiyal gelişim üzerine etkisi ve aynı zamanda arseniği metabolize etmek için kullandıkları yol izlerinin 

belirlenmesi elzem hale gelmiştir. Çünkü elde edilen suşlar arseniğin mikrobiyal remediasyonu için 

kullanılabilmekte ve aynı zamanda bu ekstrem çevrelerdeki mikrobiyota hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, olası 

yeni genus ve türler literatüre kazandırılabilmektedir. 

Son söz olarak diyebiliriz ki; bu çalışma ile, arsenik kontamineli Van Gölü’nden arsenik dirençli Halomonas sp. 

suşlarının izolasyon ve tanısı ve arseniğin doğal çevrelerden mikrobiyal remediasyonunu gerçekleştirebilmek için 

ön veriler elde edilmiştir. Başarılı bir remediasyon prosesi dizayn edebilmek için, arsenik direnç gen bölgelerinin 

ve ekspresyon koşullarının belirleneceği ileri çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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133-) YAŞLI BİREYLERDE ARI SÜTÜNÜN SAĞLIĞA ETKİSİ 

 

Rukuye AYLAZ1, Gülsen GÜNEŞ1, Semiramis KARLIDAĞ1, 
 
1İnönü Üniversitesi, 
 

Özet 

Amaç; Bu araştırmada yaşlı bireylerde arı sütünün sağlığa etkisi ve arasındaki ilişki kapsamında uluslararası ve 

ulusal literatürün gözden geçirilmesini amaçlamıştır. 

İnsan hayatının yaşam dönemlerinden biri olarak “yaşlılık” genel olarak 65 yaş ve sonrası dönem olarak kabul 

edilmektedir. Yaşlılık; hayatın diğer evreleri gibi doğal, kaçınılmaz ve tüm insanlar için geçerli olan bir durumdur. 

Yaşlılık; bireyin kalıtımsal özelliklerine, beslenme alışkanlıklarına, çevre koşullarına ve kültürel özelliklerine 

bağlı olarak erken veya geç, sorunlu veya az sorunlu yaşanabilmektedir. Yaşlılık tanımları farklı olsa da yaşlılık 

sorunlarla dolu bir dönemi ifade eder. Yaşlıların birbiri ile iç içe geçmiş çok sayıda sorunu bulunmaktadır. 

Yaşlıların en önemli sorunlarının başında sağlık sorunları gelmektedir. Yaşlıların hastalıkların önlenmesi ve 

risklerin azaltılmasında çeşitli besin maddeleri önerilmektedir. Bunlardan bir tanesi de arı sütüdür. 

Arı sütü (Royal Jelly); arıların kraliçe arı ve larva beslemede kullandıkları ve arı ürünleri arasında besin 

maddelerince zengin olan, 6 ile 15 günlük işçi arıların “alt çene ve boğaz bezlerinden salgılan maddedir. 

 Arı sütü insan sağlığı üzerine pozitif etkileri olan bir arı ürünü ve fonksiyonel besindir. Arı sütünün biyolojik 

aktivitesini yağ asitleri, proteinler, peptidler ve fenolikler gibi bileşiklere borçlu olduğu ileri sürülmektedir. Arı 

sütünün yaşlı sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Birçok ülkede arı sütü, içerdiği hayati 

maddeler nedeniyle, insan ömrünü uzatan, sağlıklı ve dinç kalmasını sağlayan özel bir gıda olarak kabul edilmiştir.  

Yaşlılarda yaşlanmayı geciktirdiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kolestrolü düşürdüğü, diyabete bağlı veya 

diğer nedenlere bağlı oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırdığı, antidiyabetik etkisinin olduğu ve antitümoral 

özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelime; yaşlanma,  arı sütü, yaşlılarda sağlık sorunları 
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The Effect of Royal Jelly Health on Elderly Individuals 

Abstract 

In this research, aimed at elaborating the international and national literatures in relation to the relationship between 

health effects and health of royal jelly, in elderly individuals. 

As one of the lifetimes of human life, "old age" is generally regarded as the age of 65 years and beyond. Senile; it 

is a natural, inevitable, condition that applies to all people, just like the other phases of life. Senile; depending on 

the individual's hereditary characteristics, nutritional habits, environmental conditions and cultural characteristics, 

can be experienced early or late, problematic or less problematic. Although definitions of old age are different, old 

age refers to a period filled with problems. There are many problems that are intertwined with each other. Health 

problems are the most important problems of the elderly. A variety of nutrients are proposed for the prevention of 

the diseases and decreasing the risks of the elderly. One of them is royal jelly. Royal Jelly, 6 to 15-day workers' 

beans, rich in nutrients among bee products, used by queen bees and larvae in feeding, are "secreted from the lower 

jaw and throat glands.  

Royal jelly is a bee product and functional food with positive effects on human health. It is argued that bee owes 

its biological activity to compounds such as fatty acids, proteins, peptides and phenolics. It has been determined 

that royal jelly have positive effects on elderly health. In many countries, royal jelly has been accepted as a special 

food because of the vital substances it contains, which helps to prolong human life and keep it healthy and vigorous. 

 It has been determined in the elderly that it is antidiabetic and has antitumoral properties, which delay aging, 

strengthen the immune system, reduce cholesterol, accelerate the healing of wounds due to diabetes or other causes.  

Key Word: aging, royal jelly,  health problems in old age 
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Giriş 

Geçmiş yıllara ve yüzyıllara göre diğer ülkelerde ve ülkemizde yaşlı nüfus ve doğuşta beklenen yaşam süresi artma 

eğilimindedir. Yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfus artış göstereceği gibi, çok ileri yaşlı grubun da (85 yaş ve 

üzeri) yaşlı nüfus içinde oranı artacaktır. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun %12’si çok ileri yaşlı nüfus olacak iken, 

gelişmekte olan ülkelerde ise çok ileri yaşlı nüfusun, toplam yaşlı nüfusun %6’sını oluşturacağı belirtilmektedir 

(Tekin ve Kara, 2018; WHO 2011). Yaşlı nüfusta uzun yaşamın getirdiği yalnızlık, yoksulluk, özürlülük ve kronik 

hastalıklar gibi sorunların artması, yaşlıların sağlığının tüm yönleri ile ele alınmasını gündeme getirmiştir.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yaş kavramı ayırımına göre; “45-59 yaş arası orta yaş”; “60-74 yaş arası 

yaşlılık”; “75-89 yaş arası ileri yaşlılık”; “90 ve üstü ise ihtiyarlık” kategorisi içinde yer almaktadır. Modern 

toplum anlayışında yaşlı, 65 yaşına ulaşan ve emeklilik hakkı elde eden kişi olarak tanımlanmıştır (Yıldız, 2013). 

Yaşlı nüfus oranı son beş yılda %17 artmıştır. Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında 5 milyon 891 bin 

694 kişi iken son beş yılda %17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus 

içindeki oranı ise 2013 yılında %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %44’ünü erkek nüfus, 

%56’sını kadın nüfus oluşturdu (TUİK, 2017).  

Sağlıklı beslenme her yaş grubu için temel bir gereksinimdir. Ancak, yaşın ilerlemesiyle birlikte bireylerin yeme 

alışkanlıklarında meydana gelen değişikliklerde farklılaşmalar görülmektedir. Yaşlılık döneminde beslenme 

sorunları ile ilişkili olarak kanser, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi, 

hiperkolesterolemi gibi süregen hastalıklar ve risk faktörlerinde artış olmaktadır. Yaşlılık ile birlikte kronik 

hastalık ve kanser sıklığında artma görülmektedir (Aslan, 2012). Beslenmeye bağlı hastalıkların geliştiği 

özelliklede kanser gelişimi ve korunma arasında kanıtlanmış bazı ilişkiler saptanmıştır.  Yaşlıların daha sağlıklı 

ve oluşabilecek hastalıkların önlenmesi ve risklerin azaltılmasında çeşitli besin maddeleri önerilmektedir. 

Bunlardan bir tanesi de arı sütüdür. 

Arı sütü (Royal Jelly); Arıların kraliçe arı ve larva beslemede kullandıkları ve arı ürünleri arasında besin 

maddelerince zengin olan, 6 ile 15 günlük işçi arıların “alt çene ve boğaz bezlerinden salgılan maddedir. Arı sütünü 

işçi ve erkek arı larvalarının ilk üç günlük besinini sağlamak için kullanırlar. Buna karşın, kraliçe arılar hayatları 

boyunca arı sütüyle beslenirler ve bu sebeple diğer arıdan farklılaşırlar. Kraliçe arıların işçi arılardan farkı; kraliçe 

arılar üretken organlara sahiptir. Kraliçe arılar yıllarca yaşarken, işçi arılar yazları birkaç hafta, kışları ise birkaç 

ay yaşarlar (Bogdanov, 2012,  Karabağ ve ark., 2010). 

Arı süstünün ana maddeleri: su, proteinler, şekerler, lipitler ve mineraller. Su içeriği yaklaşık taze arı sütünün 2/3’ü 

kadar olup, kuru kısımda proteinler ve şekerler (fruktoz ve glukoz) en önemli fraksiyonlardır. Toplam 29 amino 

asit ve derivatları arı sürtünde belirlenmiştir. Aspartik asit ve glutamik asit bunlardandır. Bütün esansiyel amino 

asitler arı sütünün yapısında bulunur. Arı sütündeki diğer önemli madde asit-10-hidroksi-decenoic olup bunun 

konsantrasyonu arı sütünün kalitesi için bir parametredir (Sabatini, 2009; Akyol, 2015). 

Arı sütü oluşumu itibariyle diğer hayvanların memelerinde oluşan süt ile herhangi bir ilgisi olmamakla beraber 

sütsü görünüşü ve yavru beslenmesinde kullanımı nedeniyle Türkçe terminolojide süt olarak adlandırılmakla 

beraber diğer dillerde kraliçeye özgü bir jöle olarak adlandırılmaktadır (Doğanoğlu, 2008). En yüksek değerdeki 

arı sütü kraliçe arının ve larvalarının beslenmesinde kullanılır. Bundan sonra gelen ikinci kalite ise genç işçi arı 

larvalarının beslenmesinde kullanılır. Yumurtadan çıktığı anda aynı genetik yapıdaki ana ve işçi arı larvaları gerek 
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kalite ve gerekse miktar açısından 6 günlük farklı beslenme sonucunda birbirinden farklı canlıya dönüşmektedir. 

Bu farklı beslenme sonucu kraliçe arı hastalıklara çok yüksek düzeyde direnç kazanmakta ve yıllarca 

yaşayabilmektedir. Buna karşılık işçi arılar kolayca hastalanabilmekte ve yalnızca 4-5 hafta yaşayabilmektedir. İki 

arı türünün farklılaşması yalnızca arı sütünün olağanüstü gücünden meydana gelmekte bu yönü ile arı sütü tüketen 

yaşlı bir insanın neler kazanabileceğini açıklamaktadır. 

Bu araştırma yaşlı bireylerde arı sütünün sağlığa etkisi ve arasındaki ilişki kapsamında uluslararası ve ulusal 

literatürün gözden geçirilmesini amaçlamıştır. 

 

Metot 

Bu gözden geçirme sürecinin tutarlı olmasını sağlamak adına, yaşlı bireylerde arı sütünün sağlığa etkisine 

açık bir şekilde değinen çalışmaları ayıklamak için basit bir arama algoritması seçilmiştir.  

Veri kaynakları 

Değerlendirmeye alınan çalışmalar; Google Scholar, PubMed, Wiley Online Library, Sage Journals 

Online’de  Eylül 2018’ye kadar olan yayınlanmış makaleleri içermektedir. Söz konusu veri tabanları yaşlı ve sağlık 

alanında önemli düzeyde kanıta dayalı literatüre sahip olmaları sebebiyle tercih edildi. 

İnceleme yöntemleri 

İngilizce olarak yayınlanmış, “elder health”, ve royal jelly,  Türkçe olarak“ yaşlı sağlığı” ve “arı sütü” anahtar 

kelimeleriyle; tam metnine ulaşılabilen çalışmaların incelenmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Seçim süreci iki 

aşamada tamamlandı. Çalışmaların başlık ve özet kısımları uygunluk açısından ve araştırmacılardan kaynaklanan 

hataları en az düzeyde tutmak amacıyla ilk olarak Mayıs 2018 ve ikinci olarak Ağustos 2018’de sistematik olarak 

incelendi. Çalışmaların başlığı ve özetinde yeterli bilgi bulunmadığı zaman, gerekli veriler tam metinlerden elde 

edildi ve değerlendirildi. Bu aşamada uygun görülen çalışmaların tam metinleri, her dahil etme ölçütünün varlığını 

doğrulamak için indirildi ve okundu.  

Bulgular 

Birçok çalışmada ortak bulgu olarak arı sütü;  antitümöral aktivite, antihiperkolesterolemik aktivite, antifatigue 

etki (yorgunluk önleyici) insülin benzeri etki (kan şekerini düşürücü-hipoglisemik) antiinflamatuar etki gösterdiği. 

Ayrıca kolajen üretimini teşvik ederek yaşlanmayı önleyici etkisinin olduğu belirtilmiştir (Uçar, 2018; Öztürk, 

2010; Jamnik ve ark., 2007). Bunların yanı sıra antibakteriyel aktivitesi, antiseptik vazodilatif  (kan damarlarını 

genişletici) ve özellikle yaşlı bireyler için çok önemli kan basıncını düşürücü etkisi de bulunduğu (Pasupuleti, 

2017). Arı sütünün; hafızayı güçlendirdiği, fiziksel performansı arttırdığı, (Karabağ ve ark., 2010), bağışıklık 

sistemini uyardığı ve hastalıklara karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir. Menopoz sorunlarında ve menopoza ait 

semptomları azalttığı saptanmıştır.  Arı sütü ile alınan antioksidanlar ROS ile bağlantılı hastalıklara (kanser, 

atherosklerosis (damar sertliği), hiper tansiyon, yaşlanma ve diyabete karşı koruma yaptığı saptanmıştır (Guo ve 

ark., 2009; Karabağ ve ark., 2010). Yapılan hayvan denemeleri sonucunda arı sütü kullanımı sonucunda Alzheimer 

ve Parkinson hastalığında azalma gözlenmiştir (Bogdanov, 2012). Ek olarak yaşlanmayı geciktirici, 

nörodejeneratif hastalıklar yara iyileştirici, hipoglisemik (Antidiyabetik) etkisinin olduğu saptanmıştır (Ramadan 

and Ghamdi, 2012). Ayrıca yaşlılarda görülen ruhsal hastalıkların başında gelen depresyon belirtilerinin 

azaltılmasında panik bozukluklarında etkili olduğu saptanmıştır (Legaki, 2016). Bununla birlikte, yukarıda sözü 
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edilen hastalıklardan korunmada ve faaliyetler üzerinde bal, propolis ve arı sütünün tam etki mekanizmaları tam 

olarak aydınlatılamamıştır. 

Tartışma  

Bu derlemede amaç yaşlı bireylerde arı sütünün sağlığa etkisi ve arasındaki ilişkiyi gözden geçirmektir.  Genel 

olarak yaşlı bireylerde arı sütünün sağlık üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri olduğuna dair ulusal 

araştırmalarda sınırlı bir kanıt söz konusudur. Bu sebeple bulguları desteklemek için daha fazla araştırma yapılması 

gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca çalışmaların daha çok Çin’de yapılmış olması kültürel açıdan bir sınırlılık 

olarak görülebilir. Bu nedenle bulgular, bugüne kadar tanımlanan sınırlı literatürün mevcut bağlamında dikkate 

alınmalıdır. 

Arı sütünün insan sağlığına etkisi arı sütü sağlıklı yiyecekler arasında en gözde olandır. Arı sütünün arılar üzerine 

olduğu gibi insanlar üzerine benzer etkiler göstereceği düşünülmüştür. Bu nedenle anti-aging etkisinden dolayı 

kozmetik veya diyet takviyesi olarak kullanılmaktadır.  

 Shirzad ve ark yaptığı çalışmada deney grubuna uygulanan arı sütünün, deney hayvanlarındaki mevcut tümürün 

11, 13, 15 ve 17. günlerde kontrol grubundan anlamlı derecede küçük olduğunu saptamışlardır (p<0.05) (Shirzad 

ve ark., 2013). Mevcut tümörün küçültülmesinde arı sütünün etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Yaşlanma ile 

birlikte bireylerde tümör oluşumu artmaktadır. Yukarıda belirtilen çalışmanın sonucuna göre yaşlılarda sıkça 

görülen tümörün önlenmesinde arı sütünün etkili olacağı düşünülmektedir. 

Morita ve ark 61 sağlıklı yaşlı bireyler ile yaptıkları çalışmada 6 ay boyunca üç bin mg arı sütü uygulamışlardır. 

İnsanlarda altı aylık arı sütü alımının, eritropoezi, glikoz toleransı ve zihinsel sağlığı geliştirdiği saptanmıştır 

(Morita ve ark., 2012). Yapılan diğer çalışmalarda da arı sütünün diyabeti önlediği, glikozu kontrol altına aldığı 

ve depresyonu ve panik atağı önlediği belirtilmiştir. Arı sütünün fare ile yapılan biyokimyasal denemeleri 

sonucunda kalp koruyucu etki gösterdiği bulunmuştur. Anti-hipertansif, hipotansif ve kan damarlarını genişletici 

etkisinin olduğu hayvanlarla yapılan çalışmalarda görülmektedir. Arı sütünün kadınlarda östrojen benzeri etki 

yaratması sebebiyle menapozu geciktirici olarak kullanımının mümkün olabileceği savunulmaktadır.  

Yaşlılık döneminde fiziki güçsüzlüklerden başlayan ve diğer çeşitli zayıflıklara kadar uzanan bir güçten düşme ile 

karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle yaşlılar, günlük yaşam aktivitelerini yapamaz duruma gelmektedir. Bu 

noktada yaşlıların desteklenmesinde arı sütünü etkili olacağı, çünkü arı sütünün yorgunluğu önleyici ve yaşam 

enerjisi verdiği düşünülmektedir. 

Sonuç 

Sonuç olarak arı sütünün yaşlı sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Birçok ülkede arı sütü, 

içerdiği hayati maddeler nedeniyle, insan ömrünü uzatan, sağlıklı ve dinç kalmasını sağlayan özel bir gıda olarak 

kabul edilmiştir. Yaşlılarda yaşlanmayı geciktirdiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kolestrolü düşürdüğü, 

diyabete bağlı veya diğer nedenlere bağlı oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırdığı, antidiyabetik etkisinin olduğu 

ve antitümoral özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Abstract 
The increasement of the population, high concentration of the pollutants in the underground and surface water, 
limited water resources and drought force people to find sustainable water resources. Treated wastewater able to 
be an alternative and sustainable water resource. It is possible to reuse treated wastewater by using advanced 
treatment technologies. It is also preventing the wastewater from polluting the environment. In this project, the 
utilization of the domestic wastewater for irrigation has been examined. For this reason, the survey includes the 
potential benefits and uses of treated wastewaters, the risks that may arise during use and national legislation on 
reuse. Recycling of treated wastewater is possible with tertiary treatment systems. Tertiary treatment systems 
consist of Multilayer Sand Filter (MMF), Microfiltration (MF), Ultrafiltration (UF), Nanofiltration (NF) and 
Reverse Osmosis (RO). In this project, the usage of 20 m3 / day capacity of the summer residential’s wastewater 

in Urla District of İzmir Province is designed to be used in the alfalfa plant’s irrigation system. After the grid, the 

equilibrium pool, the sequential cut-off reactor, the ultraviolet disinfection unit, domestic wastewater is taken to 
the clean water tank. The treated water was pressurized with a hydrophobic tank from the clean water tank and 
passed through the ultrafiltration system and sent to the irrigation network. When the quality of irrigation water is 
determined, Technical Standards for Wastewater Treatment Facilities (20 March 2010 issue: 27527 Official 
Gazette) were refined in accordance with the irrigation water reclamation criteria of the treated wastewater in 
Annex 7 and standards were provided. FAO Penman-Monteith Evapotranspiration equation was used for 
determination of irrigation water requirement and the monthly water consumption values of the alfalfa plant 
already calculated. The meteorological data (precipitation, temperature, wind speed and sunshine duration) of the 
Urla District used in the calculations were obtained from the CLIMWAT Program. Treated wastewater to irrigate 
crops and water flow starting from the need for land area of about 3 acres is made design and irrigation systems 
have been found.  

Keyword: Irrigation, alfalfa plant, wastewater management, sustainability 
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Treated wastewater is a source that can be used sustainably to complete the water needs. It can be utilized for 
agriculture activities, such as irrigation. The water consumption that used for irrigation in Turkey will be around 
64% on 20232. While 61.6% of treated wastewater is discharged into the sea, and other is discharged into other 
water bodies3. The use of treated wastewater for irrigation can help to improve the efficiency of using water and 
economically. Utilization of treated wastewater for irrigation in Turkey is a solution to reduce the use of 
conventional water (blue water). The utilization of treated wastewater will be able to increase the production of 
the plants, because it contains nutrients that can give a good impact for plant growth4. The evaluation of the Turkish 
Government's regulation of the use of treated wastewater for agriculture activities is essential. The data from the 
wastewater treatment plants in Manisa showed about the underground water qualities and the effluent of treated 
wastewater. The analyzation showed that the quality is completed the requirements accordance to the government’s 

regulation but for the management process should examine in details. The regulations by the government about 
management process have impact in the control of the wastewater itself accordance to the standards already given.  

Keywords: Turkey, Manisa, water quality, wastewater, irrigation strategy 

1. Introduction  
The use of wastewater as a source of water for irrigation activities is one solution that can be used 

to reduce the use of freshwater, such as underground water. According to the T.C. Ministry of Environment 
and Forestry (2007), Turkey uses as much as 32 billion m3 of water (74%) in 2010 while Turkey's water 
consumption will reach 72 billion m3 (64%) in 2023 for irrigation. With such a large percentage the 
sustainable solution of using water is important, because Turkey is a country that has limited water resources. 

According to Prof. Dr. Cevza Alhan (2015), Turkey is not a water rich country, in 2015 the annual 
water amount per person was at the 1500 m3 / year capita level, which is in the semi-scarcity level and also 
predicted to decrease to 1100 m3 / year capita in 2030. With the predicted decline, a sustainable solution is 
needed to overcome the water crisis in the future. 

The use of water in Turkey for irrigation activities around 32 billion m3 in 2010 and it is estimated 
that there will increase to 72 billion m3 in 2023. Therefore, solutions and management are needed for 
irrigation activities. One solution that can be implemented is to use treated wastewater from wastewater 
treatment plants. The use of treated wastewater can help reduce the use of freshwater for irrigation activities. 
However, the standard regarding wastewater that is suitable for use as an irrigation water sources must still 
be considered in accordance with the regulations that have been written by the Turkish government. 

2. Analyze the Use of Wastewater as Irrigation 

                                                           
2 Gurhan, 2011 
3 Imamoglu, 2003 
4 International Water Management Institute (IWMI) 
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The rapid development of the population has a serious impact on water use. One of the impacts is 
the use of water, both industrial and domestic activities using water for its activities. Seeing that Turkey has a 
limited water supply, a sustainable solution is needed. The use of wastewater as an irrigation water source is 
one solution that can be implemented. Not all wastewater can be used as an irrigation water source because of 
the need to analyze the elements in the waste water itself. The use of domestic wastewater can be an option 
because of the lack of heavy metal content and other elements that can be a threat to plants. 

Analysis of wastewater that will be used as a source of water for irrigation must be done carefully. 
The Turkish government has separate regulations regarding irrigation water quality criteria (Table 2.1). The 
regulation must be fulfilled as an eligibility requirement for irrigation water. For Turkey itself has the authority 
that oversees the use of irrigation water, namely Irrigation Association. For example, in Manisa City in Turkey 
has a channel that drains water for irrigation activities, the water comes from the Gediz River. However, for 
areas that do not have a channel can use underground water but must go through the approval of Irrigation 
Association. 

Table 1. Water Quality Criteria for Irrigation in Turkey 

Quality Criteria Quality classes of irrigation water 
Class I Class II Class III Class IV Class V 

(Perfect) (Satisfactory) (Usable) 
(Usable with 
care) (Harmful) 

EC25 

(mhos/cm)x106 

0-250 250-750 750-2000 2000-3000 >3000 

Sodium (%) <20 20-40 40-60 60-80 >80 

SARa <10 10-18 18-26 >26  

SCRb (meq/L or >1.25 1.25-2.5 >2.5   
mg/L) <66 66-133 >133   

Cl- (meq/L or  0-4 4-7 7-12 12-20 >20 
mg/L) 0-142 142-249 249-426 426-710 >710 

SO4
2- (meq/L or  0-4 4-7 7-12 12-20 >20 

mg/L) 0-192 192-336 336-575 575-960 >960 

TDS (mg/L) 0-175 175-525 525-1400 1400-2100 >2100 

Boron (mg/L) 0-0.5 0.5-1.12 1.12-2.0 >2.0  

Class of irrigation 
waterc 

C1S1
d C1S2, C2S2, 

C2S1 
C1S3, C2S3, 
C3S3, C3S2, 
C3S1 

C1S4, C2S4, 
C4S4, C4S3, 
C4S2, C4S1 

 

NO3
-N or NH4

+-N 
(mg/L) 

0-5 5-10 10-30 30-50 >50 

Fecal coliforms (100 
CFU/mL) 

0-2 2-20 20-100 100-1000 >1000 

BOD5 (mg/L) 0-25 25-20 50-100 100-200 >200 

TSS (mg/L) 20 30 45 60 >100 
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pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-9 <6 or >9 
aSodium adsorption ratio 

bSodium carbonate residue 

cDepend on the plant type 

dCn = Conductivity; Sn = SAR 

With the Turkish Government's regulation regarding the criteria for water that can be used for 
irrigation activities, therefore waste water must be processed to meet these criteria. The sample used in this 
study is using the results of the Soma Wastewater Treatment Plant analysis in Manisa (Table 2.2). From the 
results of the analysis obtained, the treated wastewater can be categorized as suitable for use as irrigation water. 
With the use of processed wastewater, it can be a sustainable solution for irrigation in the Soma region, Manisa 
City. 

 

Table 2.2 Analysis Results and Comparison between the Quality of Soma Wastewater Treatment Plant and the 
Water Quality Criteria for Irrigation in Turkey (Soma WTP, 2018) 

Parameters Result of Analysis Limit of Value 

pH 8.00 6.5-8.5 (Class I) 

TSS (mg/L) 5.40 20 (Class I) 

BOD5 (mg/L) 9.00 0-25 (Class I) 

Cl- (mg/L) 71.73 0-142 (Class I) 

Boron (mg/L) 0.304 0-0.5 (Class I) 

Sodium (%) 0.01 <20 (Class I) 

SAR (meq/L) 2.45 <10 (Class I) 

NO3-N (mg/L) 0.46 0-5 (Class I) 

Fecal coliforms  

         (100 CFU/mL) 
0 0-2 (Class I) 

 

The quality of processed wastewater carried out by the Soma Wastewater Treatment Plant shows 
that it has completed the water quality criteria for irrigation with excellent quality based on the regulations of 
the Turkish Government. Therefore, the processed wastewater can be used as a sustainable source of irrigation 
water. By utilizing the waste water, it can reduce the use of underground water for irrigation activities 

The data obtained from the Soma Wastewater Treatment Plant is still quite limited, because 
processed wastewater is currently only discharged directly into the water body and does not focus on its use in 
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irrigation activities. However, it is expected that the waste water that is carried out by the processing can be 
used as a source of water for irrigation activities in Manisa in the future. 

3. Irrigation Management Using Processed Wastewater 

In irrigation management it is necessary to focus on water management itself. As previously 
discussed about the importance of the water management, excessive use of surface water can have an adverse 
impact. As in the Manisa City, where most irrigation activities using surface water from the Gediz River and 
also through underground water wells. The problem here is that in the summer there is a drought, besides 
causing by the high temperature and evaporation but also causing by the excessive water use. Thus, a 
sustainable solution is needed in the management of water for irrigation - such as the utilization of domestic 
wastewater as a source of water for irrigation. 

With a large amount of wastewater treatment plants with varying volumes, it can be used as a good 
potential to be used as a source of water for irrigation activities. The following is a list of areas in the Manisa 
city which have a wastewater treatment plant and its capacity as shown in Table 3.1. 

 

Table 3.1. Name and capacity of the wastewater plant in the Manisa city (TÜBITAK, 2013) 

City District WTP’s name 
Capacity 
(m3/day) 

Manisa 

Manisa Municipality Merkez WTP  

Ahmetli Ahmeti WTP 7752 

Akhisar AkhisarWTP 16000 

Alasehir Alasehir WTP 13000 

Golmarmara Golmarmara WTP 2088 

Kula Kula WTP 5143 

Salihli Salihli WTP 20352 

Durasili WTP 650 

Saruhanli Saruhanli WTP 3000 

Sehzedeler Merkez WTP (connect) 80000 

Karaoglanli WTP 500 

Yunusemre Merkez WTP 31000 

 Kecilikoy WTP 315 

 Merkez WTP (new) 80000 
 

Each plant has different characteristics and must know how effective irrigation methods are. Manisa 
is a city that produces fruits from its agricultural activities, mainly grapes, other vegetables and fruits. For fruit 
plants and vegetables, the irrigation method that can be done is by localized methods such as drip method, 
trickle, etc. and can use the graded contour furrows method. The two methods mentioned above depend on the 
condition of the agricultural land.  
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4. Conslusion 

Turkey is not a water-rich country. Turkey needs a sustainable source of water for irrigation, because 
the irrigation needs in Turkey are quite large at 32 billion m3 in 2010 and are targeted at 72 billion m3 by 2023. 
The use of processed wastewater for irrigation activities can be a good solution for sustainable water sources. 
With the wastewater treatment plants’ capacity in Manisa itself quite large with a total capacity of 259,800 m3 
/ day. The capacity of the wastewater plants is promising idea to be implemented as sustainable water sources, 
especially for irrigation. 

Based on the analysis result of the Soma Wastewater Treatment Plant showed their treated 
wastewater completed the water quality criteria for irrigation in Turkey even categorized as perfect water 
source (class I) which is very suitable for irrigation. With current conditions it is necessary to optimize 
wastewater treatment better, because the water crisis could be occurred in Turkey. The water crisis can occur 
because increasement of the population and limited water resources in Turkey. Therefore, we can take 
preventive action by using treated wastewater to be used as sustainable water source for irrigation and also it 
can reduce the use amount of freshwater. 
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Özet 

Türkiye'de yetiştirilen bazı çeltik çeşitlerinin tane kalite parametrelerinin belirlemek, amacıyla 12 çeltik çeşidi 

(Baldo, Barone CL, Cammoe, Efe, Furia CL, Luna CL, Meco, Polo, Osmancık-97, Ronaldo, Vasco, Yatkın) 

kullanılarak fiziksel, kimyasal ve pişme özellikleri yönünden analiz edilmiştir. Araştırma tesadüf parseller deneme 

desenine göre 3 tekrar olarak 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

Çeltik Analiz laboratuvarında yürütülmüştür. Araştırma da 12 örnekte 10 tane farklı analiz yapılmıştır. Yapılan bu 

analizlerden bazılarında, pirinç bin dane ağırlığı 23.42-32.66 g, pirinç tane uzunlukları 5.29-7.32 mm, pirinç 

uzunluk/genişlik oranı % 2.03 – 2.45, tane uzama oranı % 1.41 – 2.18, amiloz içerik miktarı % 16.87 – 21.72, 

pişme süresi 17:29:40 – 25:18:20 dk olarak tespit edilmiştir. Türk gıda kodeksi pirinç tebliğine göre incelenen 

çeşitlerden Barone CL, Cammeo ve Baldo Uzun Taneli Tip A sınıfında, geriye kalan çeşitlerden Furia CL 

haricindekiler ise Uzun Taneli Tip C sınıfına girmiştir. Pirinç Tebliğinde çeşitlerin birbirine karıştırılması 

yasaklanmasına rağmen, aynı sınıftaki çeşitler birbiriyle karıştırılmaktadır. Bundan dolayı, pirinçte tane şekli, 

pişirme süresi, su alma kapasitesi gibi özellikler pirinç pilavının lezzeti ve aromasını önemli derecede 

etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Pirinç, Kalite, Amilaz, Pişme Süresi 

 

Determınatıon of Graın Qualıty of Some Rıce Varıety Cultıvated ın Turkey 

 

Abstract 

 

Determination of grain quality parametres of some rice variety cultivated in Turkey so as to 12 rice variety (Baldo, 

Barone CL, Cammoe, Efe, Furia CL, Luna CL, Meco, Polo, Osmancık-97, Ronaldo, Vasco, Yatkın) were analyzed 

that physical, chemical and cooking properties. The research was conducted on random parcels according to 

experimental design at the Rice Analysis Laboratory of Ondokuz Mayıs University, School of Agriculture, 

Department of Field Crops in 2018. In the research, 10 different analyzes were made in 12 samples. According to 

the results of the research, rice was examined in terms of grain rice weight (23.42 – 32.66 g), rice grain length 

(5.29 – 7.32 mm), rice length / width rate (2.03 – 2.45), grain elongation rate (1.41 – 2.18 %), amylose content 

(16.87 – 21.72 %), cooking time duration (17:29:40 – 25:18:20 minutes). According to Turkish food codex rice 

notification Barone CL, Cammeo and Baldo Longan Type A in the studied varieties, the rest of the varieties except 
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for Furia CL are in the Long-Grained Type C class. In the Rice Communique, varieties in the same class are mixed 

with each other, although mixing of the varieties is prohibited. Therefore, features such as grain shape, cooking 

time, water intake capacity in rice affect the taste and aroma of rice rice significantly. 

Keywords: Rice, Rice, Quality, Amylase, Cooking Time 

 
 
Giriş 
Sıcak iklim tahıllarından olan çeltik (Oryza sativa L.) dünya nüfusunun yaklaşık yarısının besin kaynağı olup, 2.7 

milyar insanın kalori ihitiyacının % 80’ini karşılayan tahıllardan en önde gelenlerden birtanesidir. Dünya 

nüfusunun üçte biri pirinç ile beslenmektedir. Dünya tahıl ekilişinin yaklaşık % 22’sini karşılayan çeltik, üretimde 

ise %28’lik pay almaktadır (Sezer vd., 2011). Çeltik dünyada tahıllar arasında en fazla üretilen, buğdaydan sonra 

ise en fazla ekim alanına sahip olan tahıl türüdür.  

Çeltik tanesi yaklaşık %20 oranında kavuz, % 1-2 embriyo, % 8-9 kepek ve % 70 civarında da nişastalı endosperm 

içermektedir. Kavuzlu tanenin bileşimi, % 13 nem, % 72–75 nişasta, % 6 protein, % 2 yağ, % 4 ham selüloz ve % 

12 külden oluşmaktadır. 100 kg çeltiğin işlenmesi ile ortalama; 55-60 kg tam pirinç, 7-8 kg kırık pirinç, 8-10 kg 

kepek, 2-3 kg fotosel iadesi (kırmızı çizgili, hasarlı, tebeşiri olan pirinç taneleri), 2 kg ham tane ve 15-20 kg kavuz 

elde edilir (Kün, 1997) 

Dünya çeltik ekim alanı 160 milyon ha ve üretimi 741 milyon ton olup çeltik üretimi yapan 119 ülkeden Çin, 

Hindistan, Endonezya, Tayland ve Bangladeş ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır, her biri en az 10 milyon ha üretim 

alanına sahip bu 5 ülke toplam üretim alanlarının % 67’ sinden  fazlasına  oluşturmaktadır. Türkiye ise ekim alanı 

bakımından 53. sırada yer almaktadır. Dünyada ortalama çeltik tane verimi 464 kg/da olup, en düşük verim 59 

kg/da ile Kongo’da, en yüksek verim ise 1028 kg/da ile Avusturalya’da elde edilmektedir  (FAO, 2018). 

2017 yılında Türkiye’de 110 bin hektar alana çeltik ekimi yapılmış olup, 900 ton ürün alınmış ve ortalama çeltik 

verimi 822 kg/da olmuştur. Çeltik yurdumuzun her bölgesinde yetiştirilebilme imkanı olsa bile, ekim alanlarının 

büyük bölümü Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır (TÜİK, 2018).  

Çeltikte kaliteyi; genetik, çevre ve genetik çevre faktörleri etkilemektedir. Kaliteli pirinç üretimine etki eden 

unsurlar; ekilecek çeşidin seçimi ile başlar, bundan sonra; tarla hazırlığı, ekim zamanı, ekim sıklığı, gübreleme 

yöntemi, dozu, zirai mücadele ilacı kullanımı ve zamanı, su kesme, hasat zamanı, hasat, kurutma ve depolama 

yöntemleri ve şartları, pirince işleme ve pazarlama safhalarında uygun yöntem ve teknolojiler kullanımı ile devam 

etmektedir (Sezer vd., 2007). 

Pirinç kalitesi büyük ölçüde, genetik yapıdan etkilenen fizikokimyasal özellikler üzerine yapılanmaktadır (Kishine 

vd., 2008). Bahmaniar ve Ranjbar (2007), pirinçte pişme kalitesinin pirincin %90’ını oluşturan nişasta ile amiloz 

miktarı, jel konsistensi ve protein miktarına bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 

Tane boyutu ve şekli (uzunluk-genişlik oranı) bir kalite faktörüdür. Kısa ve kalın taneler normal, uzun ve ince 

taneler ise daha kırılgan olurlar. Sıcaklık ve nem dalgalanmalarına aşırı maruz kalan olgun çeltikte çatlamalar 

meydana gelmekte ve çeltikteki çatlakların çoğu da değirmenleme sırasında pirinçteki kırılmalara neden 

olmaktadır. Olgunlaşmamış çeltik tanelerinin miktarı da, pirinç verimi ve kalitesi üzerine etkisi vadır. Sararma,  

geç hasat edilen ve aşırı kurutmaya maruz kalan çeltiklerde görülmektedir. Bu durum çeltiğin aşırı ısınmasına 
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neden olmakta ve çeşitli kimyasal aktivitelerle de sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak çeltikte nişasta kısmen 

jelatinleşmektedir (Sürek, 2002). 

Pirinçte kalite özelliklerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerin birleşmiş hali olduğu söylemiştir. Genel olarak pirinç 

kalite özellikleri üç ana başlık altında toplanmak mümkündür. Bunlar; fiziksel, kimyasal ve pişme özellikleridir. 

Bu özellikler hem genetiğinin hem de çevrenin etkisi ile değiştiği bilinmektedir. Fiziksel özellikler çoğunlukla 

çevrenin durumuna, kimyasal ve pişme özelliklerinin ise daha çok genetik özelliklere bağlıdır. Fiziksel özellikler; 

beyazlık, öğütme derecesi, saydamlık, tane boyutları, yabancı madde, tebeşirlenme gibi faktörlerdir. Kimyasal 

özellikler ise amiloz içeriği, jel konsistensi ve jelatinleşme sıcaklığı olarak sınıflandırabiliriz. Bunlardan her bir 

özellik ayrı bir kalite özelliğini etkilemektedir. Pirinçte pişme için gerekli zaman jelatinleşme sıcaklığı ile 

belirlenmektedir. Jelatinleşme sıcaklığı üzerinde sıcaklık ve çevresel faktörler etkili olmaktadır.  

Çeltik de yetiştirici (çiftçi), değirmenci (fabrikatör), tüccar (market v.b sahibi) ve tüketici tarafından aranan kalite 

unsurları birbirinden az çok farklılıklar gösterir. Yetiştirici için, alıcının en yüksek fiyat vereceği, kolay 

satabileceği ve birim alandan kaldırabileceği ürünün fazlalığı önemlidir. Değirmencilik yönünden istenen, pirince 

işlenmesi kolay, pirinç randımanı yüksek olan ve az kırık veren üründür. Tüccar için; temiz, iyi görünüşte, kalitesi 

standartlara uygun ve iyi ambalajlanmış ürün önemlidir. Tüketici yönünden ise alıştığı tat, koku ve pişme 

özellikleri gösteren pirinç kalitelidir. Çeltikte kaliteyi tarif etmek çok zordur, çünkü kalite tercihi ülkeden ülkeye 

ve hatta bölgeden bölgeye göre değişir (Sezer vd., 2007). 

 

Materal ve Yöntem 

Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı kimyasal analiz 

labarotuvarında “Tesadüf Parselleri Deneme” deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırma da Türkiye’de 

yetiştirilmekte olan 12 çeltik çeşit (Baldo, Barone CL, Cammoe, Efe, Furia CL, Luna CL, Meco, Polo, Osmancık-

97, Ronaldo, Vasco, Yatkın) kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada, pirinç bin tane ağırlığı (g), pirinç tane 

uzunluğu (mm), pirinç uzunluk genişlik oranı (%), pişmiş tane uzunluğu (mm), tane uzama oranı (%), dağılmayan 

tane oranı (%), pişme süresi tayini (dk), jelatinleşme sıcaklığı (0C) ve amilaz içeriği (%) incelenmiştir. Analizler, 

Gıda Tarım ve Hayvancık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nün “Tarımsal 

Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı” ile Uluslararası Çeltik Araştırma Enstitüsü (IRRI)’nün çeltik için 

hazırlamış olduğu “Standart Değerlendirme Sistemi” birlikte dikkate alınarak yapılmıştır. Veriler SPSS 17.0 for 

Windows yazılımında varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve önemli olan farklılıklar için DUNCAN çoklu testi 

α=0.05 önem düzeyinde incelenmiştir. 
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Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya alınan 12 adet çeltik çeşidinin pirinç bin tane ağırlığı, pişmiş tane uzunluğu, tane uzama ve 

dağılmayan tane oranına ait ortalama değerleri ve varyans analizi sonuçları, ise Tablo 1 verilmiştir. 

İncelenen özelliklerden jelatinleşme sıcaklığı haricinde çeşitler arasındaki fark çok önemli (p<0.01) çıkmıştır 

(Tablo 1; 2; 3). 

Tablo 1. Çeşitlerin Pirinç Bin Tane Ağırlığı, Pişmiş Tane Uzunluğu, Tane Uzama Oranı ve Dağılmayan 

Tane Oranı Ortalamaları ve İstatistik Analiz Sonuçları 

Çeşitler 
Pirinç Bin Tane 
Ağırlığı (g) 

Pişmiş Tane Uzunluğu 
(mm) 

Tane Uzama Oranı Dağılmayan Tane Oranı 

Ort.  Sx  Ort.  Sx  Ort.  Sx  Ort.  Sx  
Baldo 31.97 ± 0.77 a 12.34 ± 0.23 a 1.76 ± 0.04 d 80.00 ± 10.00 c 
Barone 
CL 

30.97 ± 0.83 b 12.43 ± 0.10 a 1.74 ± 0.02 d 64.00 ± 2.00 d 

Cammeo 30.03 ± 0.88 bc 10.52 ± 0.09 de 1.55 ± 0.04 f 100.00 ± 0.00 a 
Efe 27.51 ± 0.30 d 10.80 ± 0.23 d 1.72 ± 0.03 de 96.67 ± 5.77 ab 
Furia CL 23.37 ± 1.02 f 9.71 ± 0.05 f 1.83 ± 0.01 c 98.00 ± 1.00 ab 
Luna CL 24.19 ± 0.34 ef 9.03 ± 0.07 g 1.42 ± 0.02 g 96.67 ± 5.77 ab 
Meco 25.63 ± 0.42 e 9.46 ± 0.32 f 1.51 ± 0.06 f 80.00 ± 10.00 c 
Osmancık-
97 

26.74 ± 0.57 d 11.60 ± 0.37 c 2.02 ± 0.09 a 78.67 ± 4.04 c 

Polo 29.72 ± 0.52 c 10.38 ± 0.15 e 1.66 ± 0.02 e 100.00 ± 0.00 a 
Ronaldo 24.78 ± 0.46 ef 11.90 ± 0.08 bc 1.91 ± 0.01 b 76.67 ± 7.64 c 
Vasco 25.08 ± 0.26 ef 11.54 ± 0.31 c 1.91 ± 0.04 b 86.67 ± 7.64 bc 
Yatkın 27.07 ± 0.20 d 12.21 ± 0.12 ab 1.96 ± 0.03 ab 82.33 ± 7.37 c 
Ortalama 27.26 ± 0.55  10.99 ± 0.17  1.75 ± 0.03  86.64 ± 5.10  
 KO  F KO  F KO  F KO  F 
Çeşit 24.04  69.30** 4.18  97.51** 0.106  64.42** 400.76  9.73** 
Hata 0.35   0.043    0.002    41.18    
CV % 2.17 1.89 2.56 7.41 

(*) p<0.05, (**)p < 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli  
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur. 

 

Çeşitlerin pirinç bin tane ortalamasına bakıldığında 23.37 – 31.97 gr arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. 

En yüksek pirinç bin tane ağırlığı Baldo çeşidinde iken, en düşük Furia CL tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda 

çeşitlerin genel ortalaması 27.26 g olarak bulunmuş ve 5 çeşidin ortalamasının genel ortalamanın üstünde olduğu 

tespit edilmiştir. DUNCAN çoklu karşılaştırma testi sonucunda yapılan gruplandırmada Baldo ilk grubta yer 

alırken, Furia CL ise son grupta yer almıştır (Tablo 1).  Simonelli vd. (2016)’in çalışmasında Ronaldo çeşidinin 

25.30±0.16 g, TTSM (2015)’in çalışmasında Osmacık-97, Ronaldo, Cammeo ve Meco çeşitlerinde sırasıyla 25.2, 

24.7, 30.3 ve 24.5 g; Yazman (2014)’in çalışmasında Baldo ve Osmancık-97 çeşitlerinde 31.41 ve 25.87 g olduğu 

çalışmalar ile paralellik göstermektedir. 

Pişmiş tane uzunluğu bakımından, çeşitleri ortalamasına bakıldığında 9.03 – 12.43 mm arasında değişiklik 

gösterdiği, genel ortalaması 10.99 mm olarak bulunmuş ve 6 çeşidin ortalamasının genel ortalamanın üstünde 

olduğu tespit edilmiştir. En yüksek pişmiş tane uzunluğu Barone CL çeşidi iken, en düşük Luna CL çeşidinde 

tespit edilmiştir. DUNCAN çoklu karşılaştırma testi sonucunda yapılan Baldo, Barone CL ve Yatkın çeşitleri ilk 

grubta yer alırken, Luna CL çeşidi ise son grupta yer almıştır (Tablo 1).  
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Araştırmada tane uzama oranı parametresinde çeşitlerin ortalamasına bakıldığında % 1.42 – 2.02 arasında, en 

yüksek tane uzama oranı Osmacık-97 çeşidinde iken, en düşük Luna CL çeşidinde tespit edilmiştir. DUNCAN 

çoklu karşılaştırma testi sonucunda yapılan Osmancık-97 ve Yatkın genotipleri ilk grubta yer alırken, Luna CL ve 

çeşidi ise son grupta yer almıştır (Tablo 1).  Yazman (2014)’in çalışmasında Baldo çeşidinde % 1.71 tane uzama 

oranı ile benzerlik göstermektedir. 

Dağılmayan tane oranına bakıldığında  % 64.00 – 100.00 arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. DUNCAN 

çoklu karşılaştırma testi sonucunda yapılan randıman Cammeo, Efe, Furia CL, Luna CL ve Polo çeşitleri ilk grubta 

yer alırken, Barone CL çeşidi ise son grupta yer almıştır (Tablo 1).  

Araştırmaya alınan 12 adet çeltik çeşidinin pirinç tane uzunluğu ve pirinç tane uzunluk genişlik oranına ait 

ortalama değerleri ve varyans analizi sonuçları, ise Tablo 2 verilmiştir. 

Pirinç tane uzunluğunda çeşitler 5.31 – 7.13 mm arasında değiştiği ve genel ortalamanın ise 6.31 mm olduğu tespit 

edilmiştir (Beşer ve diğ. 2015; Sinonelli ve diğ. 2016; TTSM 2015; Yazman 2014). DUNCAN çoklu karşılaştırma 

testi sonucunda yapılan Barone CL çeşidi ilk grubta yer alırken, Furia CL çeşidi ise son grupta yer almıştır. Ancak 

pirinç tane uzunluğunun uluslararası standartlara göre pirinç uzunlukları kısa, orta ve uzun tane olarak 

ayrılmaktadır. Çeşitler bu bakımdan incelendiğinde 1 adet çeşidin kısa tane, 8 adet çeşidin orta tane ve 3 adet 

çeşidin ise uzun tane yapısına sahip olduğunu tespit edilmiştir (Tablo 2).  

Çeşitlerin pirinç tane uzunluk genişlik oranı ortalamasına bakıldığında % 2.04 – 2.48 arasında değişmiştir. 

DUNCAN çoklu karşılaştırma testi sonucunda yapılan Luna CL çeşidi ilk grubta yer alırken, Furia CL çeşidi ise 

son grupta yer almıştır. Ancak pirinç uzunluk / genişlik oranının uluslararası standartlara göre pirinç uzunluk / 

genişlik oranı İnce Tane, Orta Tane ve Yuvarlak Tane olarak ayrılmıştır. Çeşitlerin hemen hepsinin orta tane 

olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Pirinç tane uzunluk / genişlik oranı Koca ve Anıl (1997)’in çalışmasında % 

1.99-3.07; Yazman (2014)’in çalışmasında Baldo ve Osmancık-97 çeşitlerinin % 2.22 ve 2.27 arasında 

değişmesiyle paralellik göstermektedir. Pirinç uzunluk / genişlik oranının ve pirinç tane uzunluğuna göre Türk 

Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği (Tebliğ No: 2010/60) bakıldığında pirinçler Uzun Taneli Pirinç (Tip A), Uzun Taneli 

Pirinç (Tip B), Uzun Taneli Pirinç (Tip C), Orta Taneli Pirinç ve Kısa Taneli Pirinç olarak sınıflandırılmaktadır. 

Çeşitler bu bakımdan incelendiğinde 3 adet çeşidin uzun taneli pirinç (Tip A), 8 adet çeşidin uzun taneli pirinç 

(Tip C) ve 1 adet çeşidin orta taneli pirinç olduğunu tespit edilmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Çeşitlerin Pirinç Tane Uzunluğu ve Pirinç Tane Uzunluk Genişlik Oranı Ortalamaları ve İstatistik 

Analiz Sonuçları 

Çeşitler 
Pirinç Tane Uzunluğu (mm) Pirinç Tane Uzunluk-Genişlik Oranı (%) 

Ort.  Sx  Sınıfı Ort.  Sx  Sınıfı 
Pirinç Tebliğine Göre 
Sınıfı 

Baldo 7.02 ± 0.05 b Uzun 2.28 ± 0.03 de Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip A) 

Barone CL 7.13 ± 0.05 a Uzun 2.18 ± 0.04 f Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip A) 

Cammeo 6.77 ± 0.11 c Uzun 2.39 ± 0.03 bc Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip A) 

Efe 6.28 ± 0.04 de Orta 2.28 ± 0.03 de Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip C) 
Furia CL 5.31 ± 0.06 h Kısa 2.04 ± 0.04 g Orta Orta Taneli Pirinç 

Luna CL 6.36 ± 0.04 d Orta 2.48 ± 0.03 a Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip C) 

Meco 6.28 ± 0.04 de Orta 2.40 ± 0.03 b Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip C) 
Osmancık-
97 

5.75 ± 0.08 g Orta 2.22 ± 0.08 ef Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip C) 

Polo 6.25 ± 0.04 e Orta 2.33 ± 0.05 cd Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip C) 

Ronaldo 6.24 ± 0.04 e Orta 2.39 ± 0.02 b Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip C) 

Vasco 6.04 ± 0.03 f Orta 2.36 ± 0.02 bc Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip C) 

Yatkın 6.24 ± 0.05 e Orta 2.29 ± 0.02 d Orta 
Uzun Taneli Pirinç 

(Tip C) 
Ort. 6.31 ± 0.05   2.30 ± 0.03    
 KO  F  KO  F   
Çeşit 0.77  250.21**  0.041  35.79**   
Hata 0.003     0.001      
CV % 0.87  1.38   
(*) p<0.05, (**)p < 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli  
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur. 
 

Araştırmaya alınan 12 adet çeltik çeşidinin pişme süresi, amiloz içeriği ve jelantinleşme sıcaklığına ait ortalama 

değerleri ve varyans analizi sonuçları, ise Tablo 3 verilmiştir. 

Çeşitlerin pişme süresi ortalamasına bakıldığında 00:17:36 – 00:25:16 dk arasında değişiktiği, genel ortalamanın 

00:20:50 dk olduğu tespit edilmiştir (Anıl ve Koca 2006; Koca ve Anıl 1997; Yazman 2014). DUNCAN çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda yapılan randıman Furia CL çeşidi ilk grubta yer alırken, Baldo, Meco ve Osmancık-

97 çeşitleri ise son grupta yer almıştır (Tablo 3).   

Amiloz içeriği bakımından çeşitler % 16.92 – 21.62 arasında olduğu, yapılan istatistiksel analiz sonucunda Meco 

ve Ronaldo çeşitleri ilk grubta yer alırken, Cammeo, Osmancık-97 ve Polo çeşitleri ise son grupta yer almıştır 

(Danbaba vd., 2011). Ancak amiloz içeriğinin Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü Tarımsal 

Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı bakıldığın amiloz içeriği amilozsuz, çok düşük amilozlu, düşük 

amilozlu, orta amilozlu ve yüksek amilozlu olarak sınılanmaktadır. Çeşitler bu bakımdan incelendiğinde 8 adet 

genotipin düşük amilozlu, 4 adet genotipin orta amilozlu olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3). 
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Tablo 3. Çeşitlerin Pişme Süresi, Amiloz İçeriği ve Jelantinleşme Sıcaklığı Ortalamaları ve İstatistik Analiz 

Sonuçları 

Çeşitler 
Pişme Süresi (dk) Amiloz İçeriği (%) Jelatinleşme Sıcaklığı 
Ort.  Sx  Ort.  Sx  Sınıfı Ort. Sınıfı 

Baldo 17:53 ± 00:09 f 18.75 ± 0.12 ef 
Düşük  

< 69.5 °C 
Tanelerin tamamı 

dağılır 
Barone 
CL 

23:04 ± 00:12 bc 20.26 ± 0.91 cd 
Orta  

> 74 °C 
3 veya daha az tane 
dağılır 

Cammeo 18:36 ± 00:09 e 17.61 ± 0.38 g 
Düşük  

< 69.5 °C 
Tanelerin tamamı 

dağılır 

Efe 18:44 ± 00:11 e 20.68 ± 0.41 bc 
Orta  

< 69.5 °C 
Tanelerin tamamı 

dağılır 

Furia CL 25:16 ± 00:21 a 19.59 ± 0.39 de 
Düşük  > 74 

°C 
3 veya daha az tane 
dağılır 

Luna CL 22:49 ± 00:12 c 18.62 ± 0.06 f 
Düşük  > 74 

°C 
3 veya daha az tane 
dağılır 

Meco 17:48 ± 00:23 f 21.62 ± 0.35 
a Orta  

< 69.5 °C 
Tanelerin tamamı 

dağılır 
Osmancık-
97 

17:36 ± 00:06 f 16.92 ± 0.06 
g Düşük  

< 69.5 °C 
Tanelerin tamamı 

dağılır 

Polo 22:33 ± 00:30 c 17.34 ± 0.15 
g Düşük  > 74 

°C 
3 veya daha az tane 
dağılır 

Ronaldo 23:34 ± 00:18 
b 

21.50 ± 0.35 ab 
Orta  > 74 

°C 
3 veya daha az tane 
dağılır 

Vasco 22:41 ± 00:32 c 19.58 ± 0.10 
de Düşük  > 74 

°C 
3 veya daha az tane 
dağılır 

Yatkın 19:26 ± 00:06 d 19.63 ± 1.12 
de Düşük  

< 69.5 °C 
Tanelerin tamamı 

dağılır 
Ortalama 20:50 ± 00:16  19.34 ± 0.37    
 KO  F  KO  F   
Çeşit 0.01  229.88** 7.21  29.23**  
Hata 0.0004   0.25     
CV % 5.56 2.59  
(*) p<0.05, (**)p < 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli  
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur. 
 

Jelatinleşme sıcaklığı bakımından çeşitlerin ortalamasına bakıldığında <69.5 °C – >74 °C arasındadır. Sonuçlar 

incelendiğinde Anıl ve Koca (2006) ve Yazman (2014) yaptıkları sonuçlar ile paralellik göstermektedir. 

Jelatinleşme sıcaklığı Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü Tarımsal Değerleri Ölçme 

Denemeleri Teknik Talimatı bakıldığın jelatinleşme sıcaklığı <69.5 °C, 70-74 °C ve >74 °C olarak 

sınıflandırılmaktadır. Çeşitler bu bakımdan incelendiğinde 6 adet çeşidin <69.5 °C, 6 adet çeşidinde >74 °C 

olduğunu görülmüştür (Tablo 3).   

 

Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırma da pirinç bin tane ağırlığı, pirinç uzunluğu, pirinç uzunluk / genişlik oranı, pişmiş tane uzunluğu, 

tane uzama oranı, dağılmayan tane oranı, pişme süresi tayini, jelatinleşme sıcaklığı ve amiloz içeriği olarak 9 

parametre incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda jelatinleşme sıcaklığı haricinde çeşitler arasında 

istitatistiksel olarak çok önemli (p<0.01) farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlara pirinç bin tane ağırlığı 

23.37 – 31.97 g; pişmiş tane uzunluğu 9.03 – 12.43 mm; tane uzama oranı % 1.42 – 2.02; dağılmayan tane oranı 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

1130 
 

% 64.00 – 100.00; pirinç tane uzunluğu 5.31 – 7.13 mm; pirinç tane uzunluk genişlik oranı % 2.04 – 2.48; pişme 

süresi 00:17:36 – 00:25:16 dk; amiloz içeriği % 16.92 – 21.62; jelatinleşme sıcaklığı <69.5 °C – 70-74 °C olduğu 

tespit edilmiştir. 

Ülkemizde tüketici tercihi bakımından en popüler Baldo çeşittir. Baldo çeşidine bakıldığında Türk Gıda Kodeksi 

Pirinç Tebliğine göre uzun taneli, Tip A sınıfı içerisinde yer almaktadır. Bu sınıfta Barone CL ve Cammeo çeşitleri 

de yer almıştır. Osmancık-97 çeşidinin ise uzun taneli Tip C sınıfı içerisinde yer aldığı ve ayrıca Efe, Luna-CL, 

Meco, Polo, Ronaldo, Vasco ve Yatkın çeşitleri aynı grupta yer almıştır. Pişme süresi bakımından, Osmancık-97 

çeşidiyle Baldo ve Meco çeşitleri aynı grupta yer almıştır. Jelatinleşme sıcaklığına bakıldığında Barone CL, Furia 

CL, Luna CL, Polo, Ronaldo ve Vasco çeşitlerin 70-74 °C olduğundan diğer çeşitler ile karıştırıldığında pişme 

kalitesinin değiştirdiği düşünülmekte olup, yapılan bu çeşitlerin pişme sürelerinin de yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

Ülkemizde pişme ve yeme kalitesi bakımından iri taneli, camsı ve lapalaşmayan çeşitler tüketici tercihleri 

etmektedir. Pirinç Tebliğinde çeşitlerin birbirine karıştırılması yasaklanmasına rağmen, aynı sınıftaki ve aynı 

görünüşteki pirinç çeşitleri birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu karışımlar fiziksel olarak ayrılması zordur. Ancak bu 

karışımından yapılan pirinç pilavında kimi tanenin piştiği kimi taneni pişmediği görülmektedir. Bu durum ise 

çeşitlerin fiziko-kimyasal özelliklerin birbirinden farklı olmasıdır.  Araştırma sonucunda pilav kalitesini özellikle 

pişme süresi ve jelatinleşme sıcaklığın çok önemli bir parametreler olduğu görülmüştür.  
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137-)  LEONARDİTİN HARRAN OVASI KOŞULLARINDA PAMUKTA 

UYGULANMASININ TOPRAKTA BULUNAN BAZI ELEMENTLERE ETKİSİ 

 

Nesibe Devrim ALMACA1   Abdullah Suat NACAR   Sibel SÖYLEMEZ1   Müslüm COŞKUN1     

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa 

 almacand2@gmail.com  

 

Bu çalışma ile 2010 -2011 yılları arasında Şanlıurfa Harran Ovası koşullarında TKİ (Türkiye Kömür 

İşletmeleri) tarafından üretilen sıvı K-humat ürünlerinin bitkisel üretimde kullanılması olanaklarının araştırılması 

amaçlanmıştır. Leonarditin pamuk bitkisinde verime ve verim unsurlarına etkisini belirlemek için sürdürülen 

çalışma GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait deneme alanlarında yürütülmüştür. Denemede pamuk çeşidi 

olarak Stoneville-468 kullanılmış olup, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur.  

Deneme alanına 16 kg/da N ve 7 kg/da P2O5 olarak gübreleme yapılmıştır. Pamukta toprağa uygulanan leonardit 

konuları 0 kg/da, 7,5 kg/da, 15 kg/da, 30 kg/da, 60 kg/da, 120 kg/da dır. Leonarditin pamukta uygulaması verim 

sonuçları incelendiğinde 2010 yılında 319,52 - 368,57 kg/da arasında verimler elde edilmiştir. 2011 yılında 344,3 

- 556,8 kg/da arasında verimler elde edilmiş dozlar arasında %1 önem seviyesinde farklılık oluşmuştur.  

Araştırmada her 2 yılda hasat sonrasında tüm parsellerden 0-20 cm derinliğinde toprak örnekleri alınarak 

analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda topraklar; saturation, pH, EC CaCO3:P2O5  K2O, Organik 

Madde, Bakır, Demir, Mangan ve Çinko içeriği yönünden değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Harran Ovası, leonardit, pamuk, toprak, besin elementleri içeriği 

 

The Effect of Leonardite Application on Soil’s Nutrient Contents at Cotton Cultivation in Harran Plain 

Conditions  

Nesibe Devrim ALMACA1*   Abdullah Suat NACAR1   Sibel SÖYLEMEZ1   Müslüm COŞKUN1     

1: GAP Agricultural Research Institute . Sanliurfa, TURKEY 

*Corresponding author email:  almacand2@gmail.com  

 

This study was aimed to investigate the usage of liquid K-humat that produced by the TKİ (Turkey Coal 

Enterprises) on the crop production at the Harran Plain conditions in 2010-2011 years. Research was conducted 

for determining the effects of leonardit on cotton yield and yield components in the experimental area of GAP 

Agricultural Research Institute.  
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Trial was arranged according to the ramdomized blocks design with four replications and the variety of 

Stoneville-468 was used. Trial area was fertilized with doses of 160 kg/ha N and 70 kg/ha P2O5. The applied 

leonardite topics to the soil were 0 kg/da, 75 kg/ha, 150 kg/ha, 300 kg/ha, 600 kg/ha and 1200 kg/ha. Cotton yields 

obtained with the implementation of leonardite ranged between 3195,2 - 3685,7 kg/ha in 2010,  3443 - 5568 kg/ha 

in 2011.  Differences between doses found significance at the level of 1 %. 

After harvesting in every two years, 0-20 cm depth soil samples were taken from all the parcels and 

analyzed. As a result of analyzes of the soils were assessed for saturation; pH, EC CaCO3: P2O5 K2O, organic 

matter, copper, iron, manganese, and zinc contents. 

Key words: Harran plain, leonardite, cotton, soil’s nutrients contents 
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138-) VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ 

Duygu ASPALI1, Gülengün TÜRK1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 
 

Özet 

Ventilatör ilişkili pnömoni, invaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda en sık görülen morbidite ve 

mortalite oranı oldukça yüksek olan sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyondur. Ventilatör ilişkili pnömoninin 

önlenmesinde ve görülme oranlarının azaltılmasında hemşirelerin rolü büyüktür. Kanıta dayalı enfeksiyon kontrol 

önlemlerinin alınması ile mekanik ventilasyona bağlı gelişen ventilatör ilişkili pnömoni oranını azaltılabilir.  

 

Anahtar kelimeler: VİP, Önleme, Hemşirelik 

Giriş 

Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakım ünitesindeki hastalarda sık görülebilen, entübasyon sırasında 

pnömoni bulguları olmayan, ventilasyon uygulanmasından itibaren 48 saat sonra gelişen akciğer parankim 

dokusunun enfeksiyonudur (CDC, 2016; Hillier, Wilson, Chamberlain, & King, 2013; Yılmaz, ve diğerleri, 2004). 

VİP’e neden olan faktörlerin birçoğu hemşirelik girişimleri ile azaltılabilir (Ruffell & Adamcova, 2008). Hastanın 

bakımından öncelikli olarak sorumlu olan yoğun bakım hemşireleri, enfeksiyonların önlenmesi/azaltılmasına 

yönelik önlemler konusunda kanıta dayalı güncel bilgileri yakından takip ederek VİP oluşumunu önleyebilir (Angı, 

2013; Augustyn, 2007; Yüceer & Demir, 2009). Bu derlemede ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde 

literatürde yer alan güncel hemşirelik girişimleri açıklanmıştır.  

Ventilatör İlişkili Pnönomiyi Önleyici Hemşirelik Girişimleri 

El Hijyeni 

El hijyenin sağlanması enfeksiyon kontrolünde standart önlemler içerisinde yer almaktadır (Arman , ve 

diğerleri, 2008). Alcan ve ark (2016) yapmış oldukları çalışmada el hijyeni uygulamasının VİP oranını düşürdüğü 

belirlenmiştir. Joint Commission International, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi’nin (CDC) yayınladığı son rehberlerde hastalara personel tarafından infeksiyöz ajanların geçisini 

engelleyerek sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların insidansını azaltmada el hijyeninin etkili olduğu 

belirilmektedir. 

Ağız Bakımı 

Mekanik ventilatörde izlenen hastalarda oral alamama, endotrakeal tüp ve ilaçlar gibi nedenlerle ağız 

bütünlüğünün bozulma riski çok yüksektir. Ağız bütünlüğündeki bozulma ve flora değişiklikleri VİP gelişme 

riskini de artırmaktadır (Özveren, 2010). Bu nedenle mekanik ventilatörde izlenen hastalarda VİP gelişiminin 

önlenmesinde ağız bakımı ayrı bir önem taşımaktadır. Literatürde klorheksidin ile ağız bakımı ön plana 
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çıkmaktadır (Munro, Grap, Jones, McClish, & Sessler, 2009; Snyders, Khondowe, & Bell, 2011). Geniş 

spektrumlu, antimikrobiyal ve antiseptik bir solüsyon olan klorheksidin, gram pozitif ve negatif bakteriler ile 

mantarlar üzerinde etkilidir (Özveren, 2010).  

Angı’nın (2013) ventilatöre bağlı hastalarda ağız bakımı için üç farklı antiseptiği karşılaştırdığı deneysel bir 

araştırmada, klorheksidin glukonat ile ağız bakımı yapılan hastalarda ağızda bakteri üremesinin diğer solüsyonlara 

göre daha az olduğu ortaya konmuştur. Zand F ve ark (2017) %2 lik ve %0.12 lik klorheksidin solüsyonu 

kullanarak yaptıkları çalışmada % 2 lik klorheksidin ile ağız bakımı yapılan hastalarda grubunda VİP insidansının 

düşük olduğu saptanmıştır.  

Yoğun bakım hastalarında klorheksidin ile ağız bakımının VİP’i önlemedeki etkisinin incelendiği sistematik 

bir derlemede, %2 lik klorheksidinin VİP’i %36 oranında azalttığı sonucuna ulaşılmıştır (Snyders, Khondowe, & 

Bell, 2011). Hoshijima ve ark.’nın (2013) randomize kontrollü araştırmaların metaanalizini yaptıkları 

çalışmalarında, Klorheksidin Glukonat ile yapılan ağız bakımın VİP insidansını önemli oranda azalttığı 

saptanmıştır. Kocaçal Güler ve Türk (2018) yapmış oldukları sistematik derlemede, %0.2'lik bir klorheksidin 

yoğunluğunun %2 ye göre VİP önleme ve tedavisi üzerinde daha etkili olabileceği belirtilmiştir. 

Literatürde mekanik ventilatöre bağlı hastaların ağız bakımının sıklığı ile ilgili farklı bilgiler yer 

almaktadır (Cutler & Davis, 2005; Schleder, Stott, & Lylod, 2002). Bazı çalışmalar mekanik ventilatöre bağlı 

hastalara 2-4 saatte bir veya hastanın ihtiyacı oldukça ağız bakımının verilmesi gerektiğini belirtmektedir (Cutler 

& Davis, 2005; McNeill, 2000; Schleder vd., 2002).  Bazı çalışmalar ise ağız bakımının 4-8 saatte bir veya 12 

saatte bir verilmesi gerektiğini göstermektedir. (Beraldo & Andrade, 2008; Berry & Davidson, 2006; Cutler & 

Davis, 2005; Schleder vd., 2002;). Kocaçal Güler ve Türk (2018) yapmış oldukları sistematik derlemede 

klorheksidinin günde iki kez uygulanmasının, VİP'nin yönetimi için yeterince etkili olduğu ve mikrobiyal 

kolonizasyonu azalttığını belirtilmektedir. Mekanik ventilatöre bağlı hastaların ağız bakım sıklığını belirlemede 

özellikle ağız mukozasının günlük olarak değerlendirilmesiyle elde edilen veriler yol göstericidir. 

Yapılan çalışmalar, diş fırçası ile verilen ağız bakımının, süngerli çubuklarla verilen ağız bakımından 

daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Özveren (2010) tarafından yapılan deneysel bir çalışmada, mekanik 

ventilatöre bağlı hastalarda ağız sağlığının korunması ve sürdürülmesinde en etkili ağız bakımı aracının sakşınlı 

diş fırçası olduğu belirlenmiştir. Yine yapılan diğer çalışmada, sakşınlı diş fırçasının mekanik ventilatöre bağlı 

hastalarda VIP gelişimini önlemede de etkin bir araç olduğu belirtilmektedir (Fields, 2008). Bunun yanında 

literatürde kesin kanıtlar olmamakla birlikte, süngerli çubukla ağız bakımı verilirken sünger kısmının hastalar 

tarafından ısırılarak kopabileceği, ağızda kalabileceği ve bu nedenle hastanın güvenliğini tehdit edebileceği 

bildirilmektedir (Berry & Davidson, 2006). 

Hastanın Pozisyonu 

Hastaya pozisyon verme, morbidite ve mortalite insidansını etkileyebilen hemşirelik bakımının önemli bir 

bileşenidir. Yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon uygulanan hastalar genellikle yatar pozisyonda 

izlenmektedir. Oysaki bu pozisyon gastrik içeriğin özofagus ve farenkse aspirasyonu açısından risk 

oluşturmaktadır (Gürkan & Gülseven, 2013). VİP gelişmesini önlemede Önleme Merkezleri (Centers for Disease 
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Control andPrevention-CDC)’nin yayınladığı kılavuzda kontrendike değilse hastanın yatak başının 30-45° 

yükseltilmesi gerektiği önerilmektedir (Cason, Tyner, Saunders, & Broome, 2007).  

Hastalara verilen supine pozisyonun; subglottik sekresyonları ve gastrik reflüyü arttırarak aspirasyona 

neden olduğu ve buna paralel olarak da VİP gelişmesinde etkili bir faktör olduğu bilinmektedir (Türkmen, 2005; 

Uslu, ve diğerleri, 2010). Keeley’nin (2007) yaptığı araştırmada; hastalar 45°’lik ve 25°’lik baş elevasyonu 

yapılarak iki gruba ayrılmıştır. Araştırmada 25°’lik baş elevasyonu yapılan hastalarda %54 oranında, 45°’lik 

elevasyon yapılan hastalarda ise %29 oranında VİP geliştiği saptanmıştır.  Alcan ve ark (2016) yapmış oldukları 

çalışmada yatak başının 30-45° tutulması ile VİP oranının düştüğü belirlenmiştir. Burja ve ark (2018) yaptıkları 

çalışmada da yatağın başının en az 30° yükseltilmesi ve uygulanan bakım paketi ile hastaların mekanik 

ventilasyonda kalma süresinin azaldığı belirlenmiştir. 

Kaf Basıncı İzlemi 

Entübe hastalarda endotrakeal tüpün kaf balonu belirli bir basınçta şişirilerek takip edilmelidir. Bu sayede alt 

solunum yollarından gaz kaçağı engellenmektedir. Ayrıca şişirilen kaf balonu etrafından alt solunum yollarına 

bakteriyel patojenlerin girişi de önlenmektedir (Yelken, Memiş, Durmaz, Yosunkaya, & Aygün, 2011).  

Ventilatör ilişkili pnömoni önleme rehberlerinde endotrakeal tüp balonunun 20-30 cmH2O basınçta tutulması 

önerilmektedir (Arman , ve diğerleri, 2008). Endotrakeal tüp kafının etrafından orofarengial bakteri aspirasyon 

riskini azaltmak için endotrakeal kaf basıncı 20 cm H2O’nun altında olmamalı,  trakeal hasarı önlemek için debu 

basınç 30 cmH2O’nun altında tutulmalıdır (American Thoracic Society & Infectious Diseases Society of America, 

2005).  

Subglotik Aspirasyon 

Endotrakeal tüpün kafının üzerinde biriken sekresyonların aspire edilmesinin önlenmesi için subglottik 

bölgenin aspirasyonunu sağlayan özel endotrakeal tüplerin kullanımının özellikle erken pnömoni gelişimini 

azalttığı belirtilmektedir (Dezflulian, Shojania, Collard, & ve ark., 2005). 

Dezflulian ve ark. nın yaptığı çalışmada (2005) subglottik sekresyon drenajının VİP insidansını azalttığı, 

mekanik ventilasyonda kalma süresini kısalttığı belirlenmiştir. VİP gelişimini önlemede subglottik sekresyon 

drenajının (SSD) etkisinin incelendiği bir sistematik inceleme ve meta-analiz çalışmasında, SSD yapılmasına 

olanak sağlayan endotrakeal tüplerin kullanılmasının VİP gelişiminin önlenmesinde etkili olduğu saptanmıştır 

(Muscedere, ve diğerleri, 2011). 

Aspirasyon Şekli 

Literatürde kapalı sistem aspirasyon önerilmektedir. Kapalı sistem aspirasyonda, hasta mekanik 

ventilatörden ayrılmadığından hipoksi, hipotansiyon, kardiyak aritmi gibi aspirasyon komplikasyonları ve 

sekresyonların çevreyi kontamine etme riski açık aspirasyona oranla daha azdır (Lindgren, ve diğerleri, 2004; 

Lorente, Lecuona, Jimenez, Mora, & Sierra, 2006; Marsy, Williams, Chipman, Kratohvil, & Kacmarek, 2005) 

Beuret ve ark (2013) ve Jin-Heon ve ark (2014) yaptıkları çalışmalarda kapalı aspirasyon yönteminde 

ventilatör devresinin kapalılığının korunması ile nazokomiyal enfeksiyon riskinin azaltıldığı ve fizyolojik 
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stabilitenin sürdürüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Burja ve ark (2018) yaptıkları çalışmada kapalı aspirasyon 

uygulanması ile mekanik ventilasyonda kalma süresinin düştüğü gözlemlenmiştir. 

Ventilatör Devreleri, Solunum Filtreleri Ve Isı Nem Değiştiriciler 

Solunum devreleri, gözle görülebilir kirlenme veya mekanik fonksiyon bozukluğu olmadıkça belirli 

aralıklarla rutin olarak değiştirilmemelidir. Solunum devrelerinde biriken sıvı periyodik olarak boşaltılmalıdır. 

Nemlendirici kaplarda mutlaka steril su kullanılmalıdır. Nemlendirici kapların içindeki su azaldıkça üzerine 

eklenmemelidir. Nemlendirici filtreler, gözle görülebilir kirlenme veya mekanik fonksiyon bozukluğu olmadığı 

sürece rutin olarak değiştirilmemelidir. Kanıtlar sık sık devre değişikliklerinin VİP insidansının artmasıyla ilişkili 

olduğunu göstermektedir (Dodek, ve diğerleri, 2004; Hellyer, Ewan, Wilson, & Simpson, 2016). Isıtıcılı 

nemlendiricilerin yerine, kontrendikasyon yoksa ısı–nem tutucuların kullanımı önerilir (Dodek, ve diğerleri, 2004; 

Fagon, 2002; Ferrer & Artigas, 2002; Hellyer vd., 2016). 

Aşırı Abdominal Distansiyonun Engellenmesi 

Abdominal distansiyon; hastanın mide ve bağırsaklarında sıvı ve gaz birikmesine bağlı olarak ortaya 

çıkan gerilmedir. Abdominal distansiyonun önlenmesinde enteral solüsyonların uygulanmasından sonra gastrik 

rezidüel volüm takibi de yer almaktadır (Yosunkaya, 2010). Gastrik boşalmanın azalması ya da rezidüel volümün 

artması distansiyona neden olarak regürjitasyon ve aspirasyon riskini artırır. Gastrik rezidüel volüm(GRV) bir 

enjektör ile mide içeriğinin aspire edilerek miktarının belirlenmesidir. Genellikle GRV takibi 60 ml’lik enjektör 

kullanılarak yapılmaktadır (Metheny, Schallom, Oliver, & Clouse, 2008). Gastrik rezidüel volüm beslenmeye 

başlanıldığında ilk olarak 4 saatte bir, daha sonra 8 saatte bir kontrol edilmelidir (Koçaşlı, 2013).  

Sonuç 

Sonuç olarak VİP yoğun bakım ünitesinde hasta bakım kalitesinin en önemli göstergesidir. VİP’e neden 

olan faktörlerin birçoğu hemşirelik girişimleri ile azaltılabilir. Hemşireler el hijyeni, ağız bakımı, yatak başı 

yüksekliği, aspirasyon, endotrakeal kaf basıncı ve gastrik rezidüel volüm takibinde kanıta dayalı güncel bilgileri 

kullanarak VİP görülme sıklığını azaltabilir. 
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139-) MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİNDEKİ HASTALARDA 

AĞIZ BAKIMI UYGULAMALARI 
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Özet 

Yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyona bağlı olarak hastalarda pek çok sorun gelişebilir. 

Hastalarda gelişen bu sorunlardan biri ağız mukozasındaki değişimdir. İlaçların yan etkisi, ağız yoluyla sıvı veya 

besin alınmaması, sürekli oksijen tedavisi ve endotrakeal tüp nedeniyle hastalarda ağız kuruluğu, ağız kokusu, ağız 

ve çevresinde doku bütünlüğünde bozulma meydana gelebilir. Mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda ağız 

kuruluğu sonucu tükürük miktarının azalması ve pH değerinin düşerek aside kayması ağız içi enfeksiyonlarına ve 

periodontal hastalıklara neden olabilmektedir.  

Ağız bakımı, mekanik ventilasyon desteğindeki hastaların hijyenik bakıma en çok gereksinim duyduğu 

uygulamalardan biridir. Hemşirelerin özellikle yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilatöre bağlı hastalarda ağız 

mukozasının bütünlüğünü sürdürmeye yönelik yeterli ağız bakımını sağlaması gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Ağız Bakımı, Hemşirelik, Önleme, Mekanik Ventilasyon 

 

Giriş 

Mekanik ventilasyon uygulaması solunumu yetersiz ya da olmayan hastalarda, hastanın solunum 

fonksiyonları normal seviyeye ulaşana kadar solunum işlevinin cihazlarla yaptırılmasını sağlayan en önemli destek 

tedavilerinden biridir (Dikmen, 2012).Yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyona bağlı olarak hastalarda pek 

çok komplikasyon gelişebilir. Mekanik ventilasyon desteğine bağlı hastalarda gelişebilen en önemli sorunlardan 

biri ağız mukozasındaki değişimdir. Hastaların bakımında doğru ve etkili ağız hijyeni sağlanmazsa enfeksiyonlar 

ve periodontal hastalıklar görülebilir.   Mekanik ventilatöre bağlı hastalarda en sık görülen enfeksiyon yetersiz 

ağız bakımından kaynaklı ventilatör ilişkili pnömoni (VİP)dir. Entübe hastalarda bakteri içeren sekresyonların 

endotrakeal tüpün giriş hattından ilerleyerek solunum yolunda kolonize olması VİP’e sebep olmaktadır. Bu 

nedenle doğru şekilde alınan ağız hijyen önlemleri enfeksiyonların ağız boşluğundan alt solunum yollarına 

yayılmalarını önleyebilir (Abidia, 2007). 

Mekanik ventilasyon desteğindeki hastalarda ağız bakımı uygulamalarının incelenmesi amacıyla yazılan 

bu derlemede oral değerlendirme, ağız bakımında kullanılan solüsyon, araç-gereç ve yöntemler ile ağız bakım 

sıklığı konusunda güncel literatürde yer alan bilgilere yer verilmiştir.  

Hastaların yoğun bakım ünitesinde kaldıkları süreçte yeterli ağız bakımı almaları, ağız problemlerini ve 

olası komplikasyonları engellemek açısından gereklidir (Abidia, 2007). Mekanik ventilatöre bağlı hastalarda ağız 

bakımının amaçları, ağız mukozasının temizliğini sağlamak, ağız mukozasının nemliliğini ve bütünlüğünü 
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korumak, mukozaya zarar vermeden ağızda oluşabilecek plakları ortadan kaldırabilmek, oral ağrı ve kanama gibi 

semptomları hafifletmek, ağızda gelişebilecek stomatitis, diş çürükleri, periodontal hastalıklar ve ventilatörle 

ilişkili pnömoniyi önlemektir (Rubenstein, ve diğerleri, 2004; Abidia, 2007; Özveren, 2010; Çelik, 2010; Sungur 

& Taşçı, 2010) 

Yoğun bakım ünitelerine yatıştan kısa bir süre sonra hastalarda oral flora değişmekte ve bakteri 

kolonizasyonu başlamaktadır (Abidia, 2007). Bu nedenle günlük olarak oral kavitenin (diş, diş etleri, dil, mukoz 

membran ve dudaklar) değerlendirilmesi ve bakımı gereklidir. Ağız bakımı yönetiminde; oral değerlendirme, 

uygun araç gereç ve solüsyon seçimi, uygun sıklıkta ve uygun yöntemle standart bir ağız bakımı uygulanması 

önemlidir (Özveren, 2010). 

Oral Değerlendirme 

 Ağız bakımının iyi bir şekilde yapılabilmesi için günlük olarak ağız mukozasının etkili bir şekilde 

gözlenmesi gereklidir. Etkili bir ağız bakımı iyi bir değerlendirme ile başlar (White, 2000). Ağız sağlığının 

değerlendirilmesi için en sık kullanılan ölçekler içerisinde Eilers ve arkadaşları (1988) tarafından oluşturulan ses, 

yutma, dudaklar, dil, tükrük, müköz membranlar, diş etleri, dişler ya da diş protezlerinin parametrelerini içeren 

Ağız Değerlendirme Rehberi bulunmaktadır. Entübe hastaların ağız sağlığını değerlendirmede kullanılmak üzere 

geliştirilmiş özel bir değerlendirme aracı bulunmamaktadır. Bu hastalarda ağzı değerlendirmede daha uygun 

araçlar oluşturulana kadar Eilers tarafından geliştirilen ağız değerlendirme ölçeğinin kullanılması önerilmektedir. 

Ancak entübe hastalarda ses ve yutma değerlendirilemediği için bu özellikler dışarda tutularak değerlendirme 

yapılmaktadır (Özveren, 2010). 

  Ağız Bakımında Kullanılan Solüsyonlar 

Ağız bakımında kullanılan solüsyonlar tercih edilirken mukozayı irrite etmemesi, kurutmaması ve 

plakları uzaklaştırması gibi özellikleri açısından değerlendirilmelidir. Bununla birlikte ağız içinde var olan 

sorunların etkeninin belirlenmesi de kullanılacak solüsyonun seçiminde önemlidir (Atar, 2011). Yapılan literatür 

taramasında kullanılan ağız bakım solüsyonları sodyum bikarbonat, sodyum klorür, klorheksidin, povidon iyot, 

hidrojen peroksit ve hazır ağız çalkalama solüsyonları olarak saptanmıştır (Öztürk Genç, 2008; Özveren, 2010; 

Berry, Davidson, Nicholson, Pasqualotto, & Rolls, 2011; Snyders, Khondowe, & Bell, 2011; Cutler & Sluman, 

2014). 

Sodyum bikarbonat: Sodyum bikarbonat klinik uygulamalarda sık kullanılan bir ağız çalkalama ürünüdür. 

Sodyum bikarbonat ağız pH’sını alkali yapar ve bakterilerin salgıladığı metobolik asitlerin zararlı etkilerini 

nötralize eder. Ayrıca dokularda ve damarlarda büzülme meydana getirerek ağız içindeki mikroorganizmaların 

üremesine engel olur. Ağız bakımında, sodyum bikarbonatın çoğunlukla %1 ve %5’lik formu kullanılmaktadır. 

Sodyum bikarbonat solüsyonu hazırlanırken doğru dilüe edilmesine dikkat edilmelidir. Doğru konsantrasyon 

sağlanmazsa, ağız mukoza irritasyonu gelişebilmektedir (Ulusoy & Görgülü, 1996). 

Sodyum klorür (Serum Fizyolojik): Sodyum klorürün (NaCl) ağız bakımında kullanımı güvenli ve ekonomiktir. 

NaCl ağız mukozasını irrite etmez ve tükrük pH’sını değiştirmez. NaCl, ağız içindeki artıkların temizlenmesine 

yol açar, ağız içini nemlendirir ve granülasyon dokusunun gelişmesini artırarak ağız hijyenini sağlar (Miller & 

Kearney, 2001).  
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Klorheksidin: Klorheksidin geniş spektrumlu, antimikrobiyal ve antiseptik bir solüsyondur. Klorheksidin, gram 

pozitif/negatif bakteriler ve mantarlar üzerinde etkilidir. Tadı hoş değildir ve uzun süreli kullanımda dişlerde renk 

değişikliği yapabilir (Berry & Davidson, 2006). Klorheksidin literatürde etkili antiplak olarak tavsiye edilmektedir 

(Houston et al.,2002).  Mekanik ventilatöre bağlı bireylerin ağız bakımında klorheksidinin %0.2 ve %0.12 ve 

%2’lik formu yaygın olarak kullanılmaktadır (Beraldo & Andrade, 2008). Mekanik ventilatöre bağlı hastalarda 

VİP gelişiminin önlenmesinde klorheksidin ile ağız bakımı verilmesi önerilmektedir (Bayrak & Özdemir, 2015).  

Povidon iyot: Düşük konsantrasyonlarda dahi etkili bir bakterisidal, fungisidal, tüberkulosidal, virusidal ve 

sporisidal etki gösteren, yüksek oranda irritasyona ve boyanmaya olmaya neden olan, en sık kullanılan iyot 

türevidir (Aktaş, 2005). 

Hidrojen peroksit: Hidrojen peroksit daha çok gram pozitif bakterilere üzerine etkilidir. Bakteriostatik ve 

hemostatik etkisi mevcuttur. Fibroblast fonksiyonuyla ilişkili olarak yara iyileşmesini engelleme ve irritasyona 

neden olmasından dolayı mukoza bütünlüğü bozulmuş hastalarda kullanılmaması önerilmektedir. Ayrıca ağrı, 

mide bulantısı ve ağız kuruluğuna neden olmaktadır (Aktaş, 2005). Hidrojen peroksitli solüsyonlar, mekanik 

ventilatöre bağlı hastalarda mukuzal kurumaya, irritasyona ve yüzeyel yanıklara neden olabileceği için 

önerilmemektedir (Özveren, 2010; Berry vd., 2011) 

Hazır ağız çalkalama solüsyonları: Ağız çalkalama solüsyonları da ağız bakımında kullanılmaktadır. Genelde 

alkol içermeyen ve antibakteriyel özelliğe sahip olan bu solüsyonlar, ağız mukozasında kuruluğu önleyerek 

oluşabilecek ağız sorunlarının giderilmesini sağlar ve ağız içindeki plakları uzaklaştırır (Potter & Perry, 2009). 

Miller ve Kearney (2001) mukozal kurumaya, irritasyona ve yüzeyel yanıklara neden olduğundan alkol-limon 

içerikli solüsyonlar kullanılmasını önermemektedir.  

Mekanik ventilatöre bağlı hastaların ağız bakımında kullanılan malzemeler arasında yer alan ağız 

çalkalama ürünleri, mukozayı irrite etmemeli, kurutmamalı ve plakları uzaklaştırmalıdır. Bu nedenle mekanik 

ventilatöre bağlı hastaların ağız bakımında mukozal kurumaya, irritasyona ve yüzeyel yanıklara neden olduğundan 

alkol-limon içerikli ve hidrojen peroksitli solüsyonlar kullanılmamalıdır (Berry & Davidson, 2006). 

 

Ağız Bakımında Kullanılan Araç-Gereçler  

Hastaların ağız bakım gereksinimleri karşılanmadan önce ağız bakımında kullanılacak ağız bakım 

ürünlerinin değerlendirilmesi ve hasta için en uygun aracın seçilmesi dental plağı azaltmaktadır (Özveren, 2010). 

Uygun ve etkili bir ağız bakım ürününün yumuşak, , non travmatik, endotrakeal tüp etrafında kolayca hareket 

edebilen, sekresyonları ve sıvıyı emici özellikte olması önerilmektedir.  

Ağız bakımında kullanılabilecek başlıca ürünler; diş fırçası, abeslang, sakşınlı diş fırçası, süngerli çubuk, 

sakşınlı süngerli çubuktur (Atar, 2011). Yapılan çalışmalarda yumuşak diş fırçası ile yapılan ağız bakımının, 

süngerler ile yapılan ağız bakımına oranla ağız içerisinde oluşan mikroorganizmaları önemli derecede azalttığı 

bildirilmektedir (Garcia, ve diğerleri, 2009; Fields, 2008). Yoğun bakım kliniklerinde, hastaların ağız bakımında 

yaygın olarak süngerli çubuklar ve abeslang kullanılmaktadır (Özveren, 2010). Ancak yapılan çalışmalar, diş 

fırçası ile verilen ağız bakımının, süngerli çubuklarla verilen ağız bakımından daha etkili olduğunu ortaya 

koymuştur. Özveren (2010) tarafından yapılan deneysel bir çalışmada, mekanik ventilatöre bağlı hastalarda ağız 

sağlığının korunması ve sürdürülmesinde en etkili ağız bakımı aracının sakşınlı diş fırçası olduğu belirlenmiştir. 
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Yine yapılan diğer çalışmada, sakşınlı diş fırçasının mekanik ventilatöre bağlı hastalarda VIP gelişimini önlemede 

de etkin bir araç olduğu belirtilmektedir (Fields, 2008). Bunun yanında literatürde kesin kanıtlar olmamakla 

birlikte, süngerli çubukla ağız bakımı verilirken sünger kısmının hastalar tarafından ısırılarak kopabileceği, ağızda 

kalabileceği ve bu nedenle hastanın güvenliğini tehdit edebileceği bildirilmektedir (Berry & Davidson, 2006). 

Diş fırçasının ağız bakımı için seçilmesi gereken bir araç olması tavsiye edilmektedir. Tüp takılmış 

hastalarda, kolay kullanılabilmesi için küçük başlı diş fırçası yararlı olabilir. Eğer diş fırçası kullanılamıyorsa 

süngerli ağız temizleme çubukları kullanılabilir. Ağzın temizlenmesi, plakların kaldırılması, nemlendirilmesi 

işleminde özellikle de fırçalanamayan ve hassas olan ağız yapılarında bu fırçalar başarılı sonuçlar vermiştir 

(Abidia, 2007). 

 

Ağız Bakım Sıklığı ve Yöntemleri 

Ağız bakımının sıklığına ilişkin literatürde kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte, ağız bakım sıklığı ile 

ilgili farklı bilgiler yer almaktadır. Ancak hastanın durumuna göre her 4- 6 saatte bir ve gereksinim duyulduğunda 

ağız bakımı verilmesi önerilmektedir (Atay & Karabacak, 2014). Berry ve arkadaşları (2011) yaptıkları 

çalışmalarında, ağız bakım sıklığının hastanın durumuna göre değişmekle birlikte, günde en az iki defa yapılması 

gerektiğini bildirmişlerdir. Bazı çalışmalar ise ağız bakımının 4-8 saatte bir veya 12 saatte bir verilmesi gerektiğini 

göstermektedir (Beraldo & Andrade, 2008; Berry vd., 2011; Cutler & Davis, 2005; Schleder, Stott, & Lylod, 2002). 

Mekanik ventilatöre bağlı hastalarda kurumların kendi içinde geliştirdiği standart bir ağız bakım 

protokolünün kullanılması önemlidir. Bu protokollerin kullanılması hastalara düzenli ve doğru ağız bakımı 

verilmesini ve gelişebilecek ağız sorunlarının en aza indirilmesini sağlamasının yanı sıra hemşireler arasında ağız 

bakımı uygulamasındaki farklılıkları da ortadan kaldırır, hemşirenin gereksiz zaman ve enerji harcamasını 

engelleyerek hemşirelik bakımının niteliğini artırır. 

Mekanik ventilatöre bağlı hastalarda, ağız içi yapılar; sırasıyla sağ/sol, alt/üst çene en arka dişten çene 

orta hattına kadar, dişeti ve dişlerin tüm yüzeyleri, sağ/sol yanak mukozası, damak, dil üzeri ve altı olacak şekilde, 

sakşınlı diş fırçası/sakşınlı süngerli çubuk/süngerli çubuk/abeslank ile yumuşakça, basınç oluşturmadan, kısa, 

horizantal veya sirküler hareketlerle fırçalanmalı/temizlenmelidir. Fırçalama/temizlenme bittikten sonra dudaklara 

nemlendirici sürülmelidir. Ağız bakımında sakşınlı süngerli çubuk/abeslang/süngerli çubuk kullanılıyorsa bu 

ürünlerin her bir yüzeyi bir bölge için kullanılmalı ve kirlendikçe değiştirilmelidir (Schleder vd., 2002; Taylor, 

Lillis, Lemone, & Lynn, 2008). 

Sonuç 

Sonuç olarak; hemşireler tarafından mekanik ventilatöre bağlı hastalarda ağız bakım gereksiniminin 

saptanması ile doğru, etkili ve düzenli bir ağız bakımı yapılması önemlidir. Hemşireler yeterli ağız hijyeni 

sağlayarak mekanik ventilasyon desteğine bağlı hastaların ağız mukozasında yaşanan değişim ve bakteriyel 

kolonizasyonu azaltabilir.  
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 140-) MAŞ FASULYESİ [VİGNA RADİATA (L.) WİLCZEK] TOHUMLARININ 

ÇİMLENMESİNDE FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ETKİSİ 

Simru BAŞ  Hüseyin ÇANCI  Mehmet BİLGEN 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ANTALYA 

ÖZET 

Tuzluluk sorunu son yıllarda Dünya’da bitkisel üretimi sınırlandıran en önemli çevresel sorunlardan birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tohum çimlenmesinin azalmasına, fide gelişiminin ertelenmesine bunlara bağlı olarak ta 

önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Maş fasulyesi [Vigna radiata (L.) Wilczek] daneleri çimlendirilmiş 

filizleri özellikle son dönemlerde yurdumuzda da kullanılmaktadır. Çalışma ML-267 maş fasulyesi genotipinin 

tohumlarının farklı tuz konsantrasyonlarında çimlenme ve fide dönemi özelliklerini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. Çalışmada 0, 50, 100, 150 ve 200 mM tuz (NaCl) konsantrasyonları ve farklı bekletme süreleri (0, 

2, 4 saat) uygulanarak oda sıcaklığı koşullarında çıkan bitki sayıları, kök uzunluğu, sürgün uzunluğu ve kök kuru 

ağırlığı özellikleri belirlenmiştir. Ölçülen özellikler dikkate alındığında ML-267 maş fasulyesi genotipinde tuz 

konsantrasyonu ve bekletme süresinin artmasıyla çimlenmenin olumsuz etkilendiği görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Maş fasulyesi, Vigna radiata, tohum, tuz, çimlenme 

The Effect of Different Salt Concentrations on the Germination of seeds of Mung bean [Vigna radiata (L.) 

Wilczek] 

Simru BAŞ  Hüseyin ÇANCI  Mehmet BİLGEN 

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops ANTALYA 

ABSTRACT 

Salinity problem has emerged in recent years as one of the most important environmental problems that limit crop 

production in the world. Reduce of seed germination, delay of seedling growth, which leads to significant yield 

losses. Nowadays, especially the germinated sprouts of Mung Bean [Vigna radiata (L.) Wilczek] are also used in 

our country. The study was carried out to determine germination and seedling characteristics at different salt 

concentrations of seeds of mung bean genotype (ML-267). Five different salt stress levels (0, 50, 100, 150 and 

200 mM) and three retention times (0, 2, 4 h) were applied in room temperature to mung bean genotype (ML-

267). Numbers of germinated plants, root length, shoot height, fresh and dry root weights were determined. 

According to measured characters, it was observed that germination was negative affected by the salt 

concentration and the increase of the retention time in mung bean genotype. 

 

Key words: Mung bean, Vigna radiata, seed, salt, germination  
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141-) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FONKSİYONEL GIDALARA 

YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİ, TUTUM VE YAKLAŞIMLARI 

 

Ferit ÇOBANOĞLU1 Renan TUNALIOĞLU1 Sıdıka BOZKIRAN1 Halil İ. YILMAZ1  
1: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü  

 

Özet  

Fonksiyonel gıdalar, vücudun temel besin ihtiyaçlarını karşılamasının yanında, insan fizyolojisi ve metabolik 

fonksiyonları üzerinde ilave faydalar sağlayan, böylelikle hastalıklardan korunmada ve daha sağlıklı bir yaşama 

ulaşmada etkinlik gösterebilen gıda ve/veya gıda bileşenleri olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada, Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden, birinci ve dördüncü sınıf 

öğrencilerden oluşan 512 öğrenci ile anket çalışması yapılarak, bu bireylerin bazı fonksiyonel gıdalara yönelik 

bilgi düzeyi, tutum ve yaklaşımları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, esas olarak öğrencilere ait kişisel 

bilgilerden oluşan temel tanımlayıcı istatistikler, fonksiyonel gıdalardan haberdar olma, fonksiyonel gıda 

tanımlarına katılma durumu, bazı fonksiyonel gıdaları tüketim durumuna ilişkin yaklaşımları ve fonksiyonel 

gıdalarla ilgili yargılara katılma durumunu ortaya koyan ifadeler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Çalışmada kullanılan 

değişkenler nitel ve nicel türden olduğundan; öğrenciler arasındaki homojen alt grupların belirlenmesi amacıyla, 

veri madenciliği alanında, büyük verilerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılan, çok değişkenli analiz 

tekniklerinden İki Aşamalı Kümeleme Analizinin uygulanması uygun görülmüştür. Çalışma sonucunda, elde 

edilen kümelerin kalitesi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, birinci sınıf öğrencilerinin fonksiyonel gıdalara yönelik 

bilgilerinin olmadığı fakat farkındalıklarının olduğu, son sınıf öğrencilerinin ise belirli seviyede bilgiye sahip 

olmaları ile birlikte farkındalıklarının da arttığı ancak bu farkındalık düzeyinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. 

Çoklu disiplinli yaklaşımlar ile söz konusu farkındalık düzeyinin arttırılabileceği öngörülmektedir.             

 

Anahtar sözcükler: Fonksiyonel gıda, farkındalık, iki aşamalı kümeleme analizi, benzerlik 

 

 

KNOWLEDGE LEVEL, ATTITUDE AND APPROACHES INTENDED FOR  

SOME FUNCTIONAL FOODS OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract 

Functional foods can be defined as food and / or food components that can provide benefits to human physiology 

and metabolic functions as well as to protect the body's essential nutrient needs, thereby providing protection from 

disease and achieving a healthier life.  In this study, a questionnaire study is conducted with 512 students from 

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, Department of 

Nutrition and Dietetics in Faculty of Health Sciences and different departments from Faculty of Agriculture, all of 

them are first and fourth year students and their level of knowledge, attitude towards some functional foods and 
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approaches have been tried to be put forward. For this purpose, mainly descriptive statistics consisting of personal 

characteristics belonging to students are focused on informing functional foods, participating in definitions of 

functional foods, approaches to consumption of some functional foods, and expressions of participation in judicial 

proceedings on functional foods. Since the variables used in the study are qualitative and quantitative, the 

application of the Two-Stage Clustering Analysis, which is widely used in the processing of large data in the field 

of data mining, has been deemed appropriate for the identification of homogeneous subgroups between students. 

As a result of the study, the quality of the obtained clusters is evaluated.  As a result, it is determined that first 

grade students have no knowledge about functional food, but they have awareness, while senior students have 

knowledge at certain level and their awareness increased but this level of awareness is not enough. 

Multidisciplinary approaches are expected to increase the level of awareness.  

 

Key words: Functional food, awareness, two-stage clustering analysis, similarity 

 

 

GİRİŞ 

Fonksiyonel besinlerin ve/veya gıdaların evrensel bir tanımı bulunmamaktadır. Fonksiyonel gıdalar, vücudun 

temel besin ögeleri gereksinimlerini karşılamanın yanında, insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerine 

ilave yararlar sağlayan, böylece hastalıklardan koruyan, daha sağlıklı bir yaşama ulaşmaya veya var olan sağlık 

durumunun devamına katkıda bulunan besin ya da besin bileşenleridir (Hasler, 2002; Katan ve de Roos, 2003). 

Diğer taraftan, tüketicilerin sağlık ve beslenme arasındaki ilişki ile ilgilenmeye başlaması, fonksiyonel gıdalar 

hakkındaki bilgiye olan talebin artmasına neden olduğu ifade edilebilir. Fonksiyonel gıdalara yönelik tüketici 

tutumlarını belirleme amaçlı çalışmalar, bu ürünlere yönelik tutumların kültürel değerlerden az oranda 

etkilendiğini ve fonksiyonel gıdaların sağlıklı olup olmadığına ilişkin tüketici algılarının gıdaya ilişkin sağlık ile 

ilgili iddialardan çok, temel (öz)  ürünün besin kalitesine bağlı olduğunu göstermiştir. Fonksiyonel gıdaların 

tüketiciler tarafından tercih edilmesinin birçok nedeni vardır. Bunlar (Özdemir vd., 2009): (i) Tüketicilerin bir 

hastalığı iyileştirmektense, onu engellemek istemeleri (ii) Tıbbi tedavi maliyetlerinin artmış olması (iii) 

Tüketicilerin sağlık ve gıda arasındaki bağlantının daha fazla farkına varmış olmaları (iv) Sanayileşmiş 

toplumlarda nüfusun yaşlanmış olması (v) Tüketicilerin sudaki, havadaki ve gıdalardaki kirlilikten, mikroplardan 

ve kimyasallardan kaynaklanan çevresel zararları önlemek istemeleri (vi) Fonksiyonel gıdaların faydaları 

hakkındaki bilimsel kanıtların artmış olması olarak sıralanabilir. Fonksiyonel gıdaların ortaya koyduğu sağlıkla 

ilgili iddialar, ancak bu gıdaların doğru kapsam ve miktarda tüketilmesiyle mümkün olabilir. Aksi durumda, 

beslenme bozukluklarının ortaya çıkma riski vardır. Bu tür gıdaların yanlış bir şekilde veya gerekli olmadığı 

durumlarda kullanılmasının, tüketicilere yarar sağlamasından çok, zarara neden olabileceği düşünülmektedir. 

Bunun önlenebilmesi için de tüketicilerin bilgi düzeylerinin saptanması ve yükseltilmesi bir zorunluluk olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

Fonksiyonel gıda pazarına yönelik eğilimlerin incelendiği çalışmalar analiz edildiğinde, beslenme alışkanlığının, 

bireylerin kültürlerine göre de değişebildiğini ortaya koymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa 

ülkeleri karşılaştırıldığında, ABD’nde, daha çok orta yaş grubundaki, yüksek eğitim seviyesinde bulunan kadın 
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tüketicilerin fonksiyonel gıda ürünlerine yöneldikleri gözlemlenirken  (Childs, 1997; Teratanavat ve Hooker, 

2006), Avrupa ülkelerinde ise orta yaş üstü, yüksek sosyo-ekonomik sınıftan kadın tüketicilerin, bu tip gıda 

ürünlerine yöneldikleri görülmektedir (Hilliam, 1996; Anttolainen vd., 2001; Siro vd., 2008). Genel olarak sosyo-

demografik faktörlerin fonksiyonel gıda ürünlerine karşı tüketici tutumlarındaki etkisini araştıran çalışmaların 

büyük çoğunluğu, tüketicilerin tutumunun, cinsiyet açısından önemli bir farklılık teşkil ettiğini ortaya koymakta 

ve kadın tüketicilerin erkeklere oranla fonksiyonel gıda tüketimine daha yatkın olduğunu belirtmektedirler (Childs 

ve Proyzees, 1997; Bogue ve Ryan, 2000). Özellikle, Ares ve Gambaro (2007), 35-44 yaş arası, Poulsen (1999) 

ise 55 yaş üstü kadın tüketicilerin fonksiyonel gıda ürünleriyle ilgilendiğini ortaya koymuşlardır. 

Eğitim durumu açısından incelendiğinde ise, çoğunlukla eğitim seviyesi ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olan 

tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yöneldikleri belirlenmektedir. Bu durumun ana sebebi olarak; araştırmacılar, bu 

tüketici grubunun, gerek sağlık açısından, gerek tüketimi kültürü açısından daha bilinçli olmalarının etkili 

olduğunu ifade etmektedirler. Aynı zamanda fonksiyonel gıda ürünlerinin, diğer gıda ürünlerine göre daha pahalı 

olarak algılanmaları da gelir seviyesi düşük olan tüketici grubunun, bu ürünlere yönelmesini engellemektedir 

(Özdemir ve ark., 2009).  

Araştırılan bir diğer sosyo-demografik faktör de küçük çocuk sahibi olma durumudur. Çocukların yemek seçmeleri 

ve ailelerin özellikle çocukları için besin seçerken gösterdikleri yüksek kalite hassasiyetleri, çocuklu ailelerin besin 

alışverişlerinde etkili olan faktörlerin farklılık gösterebileceğini düşündürmektedir. Ebeveynler, özellikle 

beslenme alanında, çocuklarının gelecekte sağlıklı olabilmeleri için, sağlıklı ve güvenilir besinlere yönelmekte 

olduğu belirlenmiştir (Chields, 1997; Gilbert, 2000). Bu nedenle, küçük çocuk sahibi aileler, fonksiyonel gıdalara 

karşı daha ilgili bir tüketici grubu olarak görülmektedir (Siro vd., 2008).  

Yapılan literatür taramalarına göre, eğitim düzeyi arttıkça, tüketicilerin fonksiyonel gıdaları bilme ve tüketme 

eğilimlerinin arttığı belirlenmiştir. Savurdan (2007), Selçuk Üniversitesi’nin Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri ile 

ilgili fakültelerinin, bölümlerine devam eden (209 kız, 208 erkek) 417 öğrencinin, fonksiyonel besin bilgi 

düzeylerini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada ölçme aracının, başarılı ve başarısız öğrencilerin fonksiyonel 

besinlere ilişkin bilgi düzeylerini ayırt edebildiği belirlenmiştir. Fonksiyonel gıdalara ilişkin olarak, bilgi düzeyi 

yüksek olan öğrencilerin öğrenim gördüğü bölümlerin, sağlık ve beslenme ile daha ilişkili olması, bilgi düzeyi 

düşük olan öğrencilerin öğrenim gördüğü bölümlerin ise sağlık ve beslenme ile daha az ilişkili olması ya da 

ilişkisiz olması nedeniyle, bölüm değişkeninin, öğrencilerin fonksiyonel besinlerle ilgili bilgi düzeylerini etkilediği 

yorumlanmıştır.  Kandıralı (2014), ilköğretim mezunu kişilerde daha az fonksiyonel gıda kullanımı varken, 

master/doktora mezunu katılımcıların daha fazla fonksiyonel gıda/besin kullanmakta oldukları belirlenmiştir. 

Seçer vd. (2014), Doğu Akdeniz Bölgesi üniversitelerinde, akademisyenlerin fonksiyonel gıdalara yönelik 

algılarını ve tutumlarını ortaya koymuşlardır. Akademisyenlerin yaklaşık dörtte üçünün fonksiyonel gıdalardan 

haberdar olup; bu ürünleri sağlıklı ve vücut için işlevsel öneme sahip ürünler şeklinde tanımladıkları saptanmıştır. 

Bununla birlikte, bu ürünü düzenli olarak kullanan akademisyen bulunmadığı; ara sıra kullananların ise sadece 

fonksiyonel çayları (yeşil çay, sindirime yardımcı çay vb.) tüketmekte olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla yüksek 

oranda fonksiyonel gıdadan haberdar olma durumunun, akademisyenlerin tüketimlerine yansımadığı ortaya 

konulmuş olmaktadır. Onur ve Cömert (2017), mutfak akademisi öğrencilerinin fonksiyonel gıdalara yönelik 
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farkındalığını ve bilgi düzeylerini ortaya koymuştur. Bunun için Ankara il merkezinde bulunan toplam 5 mutfak 

akademisinde eğitim gören 101 öğrenciye anket uygulanmıştır.  

Bu çalışmada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden, çoğunluğu birinci 

ve dördüncü sınıf öğrencilerden oluşan bireylerin, bazı fonksiyonel gıdalara yönelik bilgi düzeyi, tutum ve 

yaklaşımları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

  

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden, birinci ve 

dördüncü sınıf öğrencilerden oluşan 512 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Esas olarak öğrencilere ait kişisel 

bilgilerden oluşan temel tanımlayıcı istatistikler (ortalama, mod, medyan vb.), fonksiyonel gıdalardan haberdar 

olma, fonksiyonel gıda tanımlarına katılma durumu, bazı fonksiyonel gıdaları tüketim durumuna ilişkin 

yaklaşımları ve fonksiyonel gıdalarla ilgili yargılara katılma durumunu ortaya koyan ifadeler üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. Mod; bir sayısal veri serisi içinde, en çok tekrar eden sayıdır. Bu sayının tekrar adedine de frekans 

denir. Medyan ise; bir sayısal veri serisi sıralandığında ortada kalan sayıdır. Çalışmada kullanılan değişkenler nitel 

ve nicel türden olduğundan; öğrenciler arasındaki homojen alt grupların belirlenmesi amacıyla, veri madenciliği 

alanında, büyük verilerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılan, çok değişkenli analiz tekniklerinden İki Aşamalı 

Kümeleme Analizinin uygulanması uygun görülmüştür. Çalışma sonucunda, elde edilen kümelerin kalitesi 

değerlendirilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

İlk olarak anket çalışmasına katılan öğrencilere ait bazı tanımlayıcı istatistikler ortaya konmuştur (Tablo 1). Anket 

çalışmasına katılan 512 öğrencinin 226’sı erkek, 286’sı kız olup, ortalama yaş, boy ve ağırlığın sırasıyla 22.18, 

170.55 cm ve 66.13 kg olduğu belirlenmiştir. 460 öğrenci sağlıklı olduğunu belirtirken, 275 öğrencinin birinci 

sınıf, 237 öğrencinin dördüncü sınıf, 89 öğrencinin evli ve 424 öğrencinin bekar olduğu belirlenmiştir. Diğer 

taraftan; 289 öğrenci evde kalırken, 223 öğrencinin diğer koşullarda ikamet etmekte olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin ailelerinin aylık gelirlerinin 1501-3000 TL ve 3001-5000 TL arasında yoğunlaşırken, bir aylık harçlık 

düzeylerinin ise 500 TL’den daha az ve 500-750 TL arasında en fazla bulunduğu belirlenmiştir. 265 öğrenci 

fonksiyonel gıda hakkında bilgiye sahip iken, geriye kalan 247 öğrencinin bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığı, 

yine 248 öğrenci fonksiyonel gıda satın alıyorken, 264 öğrencinin fonksiyonel gıda satın almadığı tespit edilmiştir.        

Tablo 1. Anket Çalışmasına Katılan Üniversite Öğrencilerine Ait Bazı Tanımlayıcı İstatistikler 

Parametreler Frekans (n) Ortalama Standart sapma Kayıp veri (n) 
Cinsiyet* 226 erkek, 286 kız 0.44 0.50 0 
Yaş (yıl) - 22.18 4.58 1 
Boy (cm) - 170.55 8.92 0 
Ağırlık (kg) - 66.13 14.74 0 
Sağlık durumu** 460 öğrenci “sağlıklı” 

34 öğrencinin “kronik 

rahatsızlığı” var. 

1.16 0.54 0 
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 7 öğrencinin “kronik 

olmayan rahatsızlığı” var. 

11 öğrenci “diğer” 
Eğitim aldığı sınıf*** 275 öğrenci birinci sınıf 

237 öğrenci dördüncü sınıf 

2.39 1.49 0 

Medeni durum**** 89 öğrenci evli 

424öğrenci bekar 

0.44 0.50 0 

Nerede 
yaşıyorsunuz?***** 

289 öğrenci evde 

223 öğrenci diğer 

0.56 0.50 0 

Ailenin aylık gelir 

düzeyi****** 
750 TL’den az 13 öğrenci 

750-1500 TL 82 öğrenci 

1501-3000 TL 204 öğrenci 

3001-5000 TL 151 öğrenci 

5000 TL üzeri 62 öğrenci 

2.34 0.97 0 

Bir aylık harçlık 

miktarı******* 
500 TL’den az 139 öğrenci 

500-750 TL 203 öğrenci 

751-1000 TL 84 öğrenci 

1001-2000 TL 60 öğrenci 

2000 TL üzeri 25 öğrenci 

1.27 1.13 1 

Fonksiyonel gıdalar 

hakkında bilgiye sahip 

olma durumu******** 

265 öğrenci evet 

247 öğrenci hayır 

1.48 0.50 0 

Fonksiyonel gıda satın alma 

durumu********* 
248 öğrenci evet 

264 öğrenci hayır 

1.52 0.50 0 

*1: Erkek 0: Kız 
**1: Sağlıklıyım. 2: Kronik rahatsızlığım var. 3: Kronik olmayan rahatsızlığım var. 4: Diğer. 
***1: Birinci sınıf 2: İkinci sınıf 3: Üçüncü sınıf 4: Dördüncü sınıf.  
****1: Evli 0: Bekar 
*****1: Ev 0: Diğer 
******1: 750 TL’den daha az 2: 750-1500 TL 3: 1501-3000 TL 4: 3001-5000 TL 5: 5000 TL üzeri 
*******1: 500 TL’den daha az 2: 500-750 TL 3: 751-1000 TL 4: 1001-2000 TL 5: 2000 TL üzeri 
********1: Evet 2: Hayır 
*********1: Evet 2: Hayır 
 
Çalışmanın bu bölümünde, üniversite öğrencilerinin bazı fonksiyonel gıdaları tüketim durumuna ilişkin istekleri 

likert ölçeği ile belirlenmiştir (Tablo 2). Bu aşamada likert ölçeği aşağıdaki gibi kullanılmıştır: 1: Hiç istemiyorum, 

2: İstemiyorum, 3: Farketmez, 4: İstiyorum, 5: Çok istiyorum.   
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Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Bazı Fonksiyonel Gıdaları Tüketme İsteği 

Bazı fonksiyonel gıdalar Ortalama Standart 
sapma 

Medyan Mod Kayıp 

veri (n) 
Ortalamaya 
göre 

sıralama 
Vitaminler / folik asit ile 
zenginleştirilmiş margarin 

2.50 1.07 3.00 3 0 19 

Vitaminler ile zenginleştirilmiş meyve 

suyu 
3.41 1.11 4.00 4 0 7 

Probiyotik yoğurt 3.57 1.16 4.00 4 0 3 
Probiyotik süt 3.36 1.20 4.00 4 0 8 
Enerjisi azaltılmış yoğurt (Light 

yoğurt) 
2.45 1.17 2.00 2 2 20 

Enerjisi azaltılmış süt (Light süt) 2.38 1.18 2.00 2 0 21 
Kefir 2.97 1.31 3.00 4 0 13 
Enerji içeceği / sportif içecekler 2.60 1.30 2.50 1 0 18 
Bitkisel çaylar 3.54 1.12 4.00 4 0 5 
Sodyumu azaltılmış tuz 2.74 1.13 3.00 3 0 16 
İyotlu tuz 3.23 1.12 3.00 4 0 10 
Omega 3 / selenyum ile 
zenginleştirilmiş yumurta 

3.33 1.21 4.00 4 0 9 

Vitamin ve mineraller ile 
zenginleştirilmiş ekmek 

3.55 1.18 4.00 4 0 4 

Tahıl yönünden zengin kahvaltılık 

gevrek 
3.51 1.19 4.00 4 0 6 

Tahıllı diyet bisküvi 3.01 1.26 3.00 4 0 12 
Maden suyu 3.68 1.11 4.00 4 0 2 
Diş beyazlatıcı sakız 3.10 1.32 3.00 4 0 11 
Glutensiz ekmek 2.69 1.20 3.00 3 0 17 
Şalgam suyu 2.90 1.28 3.00 4 0 15 
Ceviz 4.06 0.87 4.00 4 0 1 
Likopen maddesince zenginleştirilmiş 

domates 
2.92 1.26 3.00 3 0 14 

Kalsiyumca zenginleştirilmiş portakal 

suyu 
3.41 1.24 4.00 4 0 7 

 
Üniversite öğrencileri en çok; ceviz, maden suyu, probiyotik yoğurt, vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmiş 

ekmek, bitkisel çaylar, tahıl yönünden zengin kahvaltılık gevrek, kalsiyumca zenginleştirilmiş portakal suyu 

tüketmek istediklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, en az tüketilmek istenen fonksiyonel gıdalar tercihinde ise; 

enerjisi azaltılmış süt, enerjisi azaltılmış yoğurt, vitaminler/folik asit ile zenginleştirilmiş margarin, enerji 

içeceği/sportif içecekler, glütensiz ekmek, sodyumu azaltılmış tuz,  gibi fonksiyonel gıda özelliği gösteren 

ürünlerin ise tercih seçeneğinde son sırada yer alan ürünler olduğu belirlenmiştir.     

Üniversite öğrencilerinin fonksiyonel gıdalar ile ilgili yargılara katılma durumu aşağıda incelenmiştir (Tablo 3). 

Bunun için de likert ölçeğinden yararlanılmıştır. 1: Hiç katılmıyorum, 2: İstemiyorum, 3: Fikrim yok, 4: 

Katılıyorum, 5: Oldukça katılıyorum. İlk sıralarda yer alan yargılar şunlardır: (i) Fonksiyonel gıda tüketiminde 

marka, güvenilirlik açısından önemlidir. (ii)  Fonksiyonel gıdalar, sağlıklı beslenmeyi dengeler. (iii)   Fonksiyonel 

gıdaların düzenli olarak kullanımı, yaşam kalitesini iyileştirir. (iv) Bazı fonksiyonel gıdalar, fiziksel ve zihinsel 

performansı arttırır. (v) Fonksiyonel gıda tüketmek yaşam sitiliyle ilişkilidir. En sonda yer alan yargılar ise 

şunlardır: (i)  Sağlıklı insanların, fonksiyonel gıda kullanmaları gereksizdir. (ii)  Fonksiyonel gıdalar, tamamen 

kandırmacadır. (iii) Fonksiyonel gıdaların tadı kötüdür.  
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Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Bazı Fonksiyonel Gıdalar İle İlgili Yargılara Katılma Durumu  

Yargılar Ortalama Standart 
sapma 

Medyan Mod Kayıp 

veri (n) 
Ortalamaya 
göre 

sıralama 
Fonksiyonel gıda tüketmek yaşam 

sitiliyle ilişkilidir. 
3.63 0.90 4.00 4 0 5 

Fonksiyonel gıdalar, kanser, kalp-
damar hastalıkları, diyabet riskini 

azaltır. 

3.56 0.84 4.00 4 0 6 

Fonksiyonel gıdalar, stres ve 

yorgunluğu azaltır. 
3.49 0.83 3.50 3 2 8 

Fonksiyonel gıdalar, düşük kalorili 

olduklarından, genellikle zayıflamaya 

yardımcıdırlar. 

3.17 0.95 3.00 3 1 10 

Fonksiyonel gıda kullanımı, sağlık 

(tedavi) harcamalarını azaltır. 
3.31 0.99 3.00 3 1 9 

Bazı fonksiyonel gıdalar, fiziksel ve 

zihinsel performansı arttırır. 
3.70 0.85 4.00 4 0 4 

Fonksiyonel gıdaların düzenli olarak 

kullanımı, yaşam kalitesini iyileştirir. 
3.73 0.86 4.00 4 1 3 

Bazı fonksiyonel gıdaların raf ömrü 

uzundur. 
3.50 2.46 3.00 3 0 7 

Fonksiyonel gıda tüketiminde marka, 

güvenilirlik açısından önemlidir. 
3.83 0.86 4.00 4 0 1 

Fonksiyonel gıdalar, sağlıklı 

beslenmeyi dengeler. 
3.79 0.83 4.00 4 0 2 

Fonksiyonel gıdalara, diğer gıdalara 

göre daha fazla para ödemekten 

rahatsız değilim. 

2.92 1.11 3.00 3 0 15 

Fonksiyonel gıdaları tüketerek, sağlık 

harcamalarına fazla pay ayırmadığıma 

inanıyorum. 

3.03 0.99 3.00 3 0 14 

Fonksiyonel gıdalar, tamamen 
kandırmacadır. 

2.87 1.15 3.00 3 0 17 

Sağlıklı insanların, fonksiyonel gıda 

kullanmaları gereksizdir. 
2.79 1.19 3.00 2 0 18 

Fonksiyonel gıdaların sağlığa etkileri 

hakkında bilgi kirliliği vardır. 
3.04 1.02 3.00 3 1 13 

Fonksiyonel gıdalar, fazla 

tüketildiğinde sağlığa zarar verirler. 
3.05 0.96 3.00 3 1 12 

Fonksiyonel gıdaların tadı kötüdür. 2.89 1.02 3.00 3 1 16 
Fonksiyonel gıdaların fiyatları yüksek 

olduğu için, tüketiciler tarafından 

tercih edilmemektedir. 

3.13 1.00 3.00 3 1 11 

  
Çalışmanın bu aşamasında iki aşamalı kümeleme analizi (two step clustering analysis) yapılmıştır. Söz konusu 

analiz yöntemi, özellikle büyük verilerin işlenmesi için, veri madenciliği içerisinde oldukça sık kullanılan çok 

değişkenli analizlerden birisidir. İki aşamalı kümeleme analizi, hiyerarşik olmayan kümeleme tekniklerinden “k 

ortalamalar” ve hiyerarşik tekniklerden ise “Ward’ın en küçük varyans” tekniklerinin birleştirilmesi ile oluşan 

hibrid kümeleme tekniğidir. Klasik kümeleme algoritmaları ile karşılaştırıldığında, iki aşamalı kümeleme yöntemi, 

daha öz nitelikli kategoriler sağladığı için farklı disiplinlerden birçok araştırmacı tarafından uygulama alanı 

bulmuştur (Kayri, 2007; Taşkın ve Emel, 2010). İki aşamalı kümeleme yöntemi, çok büyük veri kümelerini 
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işlemek üzere tasarlanmış, ölçeklenebilir bir kümeleme analizi algoritmasıdır. Bu algoritmanın en önemli 

özellikleri; büyük veri setlerinde uygulanabilmesi, kategorik ve sürekli değişkenleri işleyebilmesi, otomatik olarak 

en uygun küme sayısını belirleyebilmesi ve elde edilen kümelerle uyum sağlamayan gözlemlerin, istendiğinde 

veriden ayıklanabilmesidir. İki aşamalı kümeleme analizinde süreç ön kümeleme ve kümeleme olmak üzere iki 

ana aşamadan oluşmaktadır (Ceylan vd., 2017). Ön kümeleme aşamasında; gözlemler küçük alt kümelere 

ayrılarak, ön kümeleme yapılır ve daha sonra bu alt kümeler ayrı gözlemler olarak ele alınır. Gözlemin önceden 

oluşturulmuş bir kümelenme içerisinde mi yoksa yeni bir kümelenmeye mi katılacağı kararı uzaklık kriterlerine 

dayanılarak hiyerarşik küme yöntemi ile yapılmaktadır.  Kümeleme aşamasında ise, ön kümelemeden kaynaklanan 

alt kümeler, gerekli küme sayısına göre gruplanır. Alt kümelerin sayısı gözlem sayısından daha küçük olduğundan, 

geleneksel gruplama yöntemlerinin kullanımı kolaydır. İki aşamalı kümeleme yöntemi, kümelerin sayısını 

otomatik belirleyen aglomeratif hiyerarşik bir yöntem kullanır. Hiyerarşik kümeleme yöntemi, işlemin sonunda 

yalnızca tüm gözlemleri içeren bir küme kalana kadar kümelerin ardışık olarak birleştirildiği bir işlemi ifade 

etmektedir. İşlem, ön kümeleme aşamasında üretilen alt kümelerin her biri için bir başlangıç kümesi tanımlayarak 

başlamaktadır. Daha sonra tüm kümeler karşılaştırılır ve aralarındaki uzaklığı en küçük olan küme çifti seçilir ve 

tek bir kümeye birleştirilir. Birleşmeden sonra, yeni küme setleri karşılaştırılır; en yakın küme çifti birleştirilir ve 

süreç, tüm kümeler birleşene kadar tekrarlanır. Kümeler bu şekilde tekrar tekrar bir araya getirildiğinden, farklı 

küme sayılarıyla çözümleri karşılaştırmak daha kolaylaşmaktadır. 

Bu çalışmada, iki aşamalı kümeleme analizinin kullanılmasının temele amacı ise; anket yapılmış olan 512 

üniversite öğrencisini; çeşitli kişisel bilgiler, fonksiyonel gıdaları tüketme isteği durumu ve fonksiyonel gıdalarla 

ilgili yargılara katılma durumu ifadelerini sentezleyerek, bu öğrencileri, benzer özelliklere (değişkenlere) göre aynı 

kümede toplamaktır. İzleyen aşamada ise farklı grupları belirleyerek, bu gruplar üzerindeki değişkenlerin önemini 

değerlendirebilmektir. Böylece mevcut öğrencileri farklı gruplara ayırarak, herbir gruba özel öğrenciler hakkında 

stratejik değerlendirmelerde bulunulmasını sağlayabilmektir. Uygulama sonucunda Schwarz’s Bayesian Criterion 

(BIC) kriterine göre küme sayısı 2 olarak belirlenmiştir (Grafik 1). Kümeler belirlenirken, bazı özellikleri 

açısından analize uygun olmayan 6 öğrenci, analizden çıkarılmıştır. Bu aşamada değerlendirmeler, 506 öğrenci 

üzerinden yapılmıştır.   
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     Grafik 1. Küme Büyüklükleri 
 
Bu dört küme sırasıyla; 223 (%44.1) ve 283 (%55.9) oluşmaktadır. Kümeleme kalitesi ölçütlerinden Silhoutte 

ölçütü (gölge istatistiği) sonucuna göre, kümelemedeki başarının, 0’dan büyük olmasına karşın, yeterli olmadığı 

ifade edilebilir (Grafik 2). Bunun olası sebepleri, aşağıda tartışılmıştır.   

  

  Grafik 2. Kümeleme Analizinin Sonucuna Göre Gölge İstatistiği  
İki aşamalı kümeleme analizinde, tahminci önem düzeyi incelendiğinde, kümeleme analizini oluşturan girdilerin 

(değişkenlerin) önem düzeyi analiz edilmiştir (Grafik 3). Buna göre; 1: Oldukça güçlü, 0.8: Güçlü, 0.6: Orta, 0.4: 

Ortaya yakın derecede güçlü, 0.2: Yetersiz ve 0.0: zayıf olarak otomatik olarak SPSS programı tarafından 

ölçülmüştür. Tahminci önem düzeyini oluşturmada, diğer bir ifade ile küme kalitesini belirlemede; bir aylık harçlık 

miktarı, kalınan yer, aile aylık geliri, öğrencinin yaşı, sağlık durumu gibi değişkenler en az olumlu katkıyı 

sağladıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan, soru 50 (Fonksiyonel gıdaların düzenli olarak kullanımı yaşam kalitesini 

iyileştirir.), soru 53 (Fonksiyonel gıdalar sağlıklı beslenmeyi destekler), soru 45 (Fonksiyonel gıdalar kanser, kalp-

damar hastalıkları, diyabet riskini azaltır) ifadelerinin ise en güçlü olumlu katkıyı sağlamış oldukları belirlenmiştir.        
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Grafik 3. Kümeleme Analizinin Sonucuna Göre Girdilerin Tahminci Önem Düzeyini Oluşturması  
 

 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden, birinci ve 

dördüncü sınıf öğrencilerden oluşan 512 öğrenci ile anket çalışması yapılarak, bu bireylerin bazı fonksiyonel 

gıdalara yönelik bilgi düzeyi, tutum ve yaklaşımları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  265 öğrenci fonksiyonel gıda 

hakkında bilgiye sahip iken, geriye kalan 247 öğrencinin bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığı, yine 248 öğrenci 

fonksiyonel gıda satın alıyorken, 264 öğrencinin fonksiyonel gıda satın almadığı tespit edilmiştir. 

Üniversite öğrencileri en çok; ceviz, maden suyu, probiyotik yoğurt, vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmiş 

ekmek, bitkisel çaylar, tahıl yönünden zengin kahvaltılık gevrek, kalsiyumca zenginleştirilmiş portakal suyu 

tüketmek istediklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, en az tüketilmek istenen fonksiyonel gıdalar tercihinde ise; 

enerjisi azaltılmış süt, enerjisi azaltılmış yoğurt, vitaminler/folik asit ile zenginleştirilmiş margarin, enerji 
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içeceği/sportif içecekler, glütensiz ekmek, sodyumu azaltılmış tuz,  gibi fonksiyonel gıda özelliği gösteren 

ürünlerin ise tercih seçeneğinde son sırada yer alan ürünler olduğu belirlenmiştir.     

Üniversite öğrencilerinin fonksiyonel gıdalar ile ilgili yargılara katılma durumu aşağıda incelenmiştir. İlk sıralarda 

yer alan yargılar şunlardır: (i) Fonksiyonel gıda tüketiminde marka, güvenilirlik açısından önemlidir. (ii)  

Fonksiyonel gıdalar, sağlıklı beslenmeyi dengeler. (iii)   Fonksiyonel gıdaların düzenli olarak kullanımı, yaşam 

kalitesini iyileştirir. (iv) Bazı fonksiyonel gıdalar, fiziksel ve zihinsel performansı arttırır. (v) Fonksiyonel gıda 

tüketmek yaşam sitiliyle ilişkilidir. En sonda yer alan yargılar ise şunlardır: (i)  Sağlıklı insanların, fonksiyonel 

gıda kullanmaları gereksizdir. (ii)  Fonksiyonel gıdalar, tamamen kandırmacadır. (iii) Fonksiyonel gıdaların tadı 

kötüdür.  

İki aşamalı kümeleme analizinde, tahminci önem düzeyi incelendiğinde, tahminci önem düzeyini oluşturmada, 

diğer bir ifade ile küme kalitesini belirlemede; bir aylık harçlık miktarı, kalınan yer, aile aylık geliri, öğrencinin 

yaşı, sağlık durumu gibi değişkenler en az olumlu katkıyı sağladıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan, soru 50 

(Fonksiyonel gıdaların düzenli olarak kullanımı yaşam kalitesini iyileştirir.), soru 53 (Fonksiyonel gıdalar sağlıklı 

beslenmeyi destekler), soru 45 (Fonksiyonel gıdalar kanser, kalp-damar hastalıkları, diyabet riskini azaltır) 

ifadelerinin ise en güçlü olumlu katkıyı sağlamış oldukları belirlenmiştir. 
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142-) KATI FORM BİOCHARIN MARUL BİTKİSİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Saliha DORAK         Barış Bülent AŞIK 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Öz 

Bu çalışmada artan düzeylerde uygulanan biocharın marul bitkisi gelişimi ve kaldırılan besin elementi miktarı 

üzerine etkisi belirlenmiştir. Çalışmada toprağa ekimden 30 gün önce 0-500-1000 ve 2000 kg da-1 düzeylerinde 
biochar uygulanmış ve tam gübreleme (NPK) ve yarın gübreleme (NPK/2) uygulamaları ile karşılaştırılmıştır.  

Yapılan çalışma sonuçlarına göre artan miktarlarda uygulanan biochar bitki gelişimi ve topraktan kaldırılan besin 

elementlerinde artışa neden olmuştur. P, K ve Mg alımındaki artışlar ve kök mikroelement içeriğindeki, 

değişimler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Biochar uygulamaları ile NPK uygulamasına göre düşük 

olmasına rağmen NPK/2 uygulamasına yakın değerler elde edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Biochar, Marul, Besin elementi, Bitki gelişimi 

The Effect of Solıd Bıochar On Lettuce Plant Growth 

 

Abstract 

In this study, the effect of increasing biocharin on lettuce growth and the amount of nutrients uptake was 
determined. Biochars were applied at 0-500-1000 and 2000 kg da-1 levels 30 days before planting. Applied  doses 
were compared with full fertilization (NPK) and half fertilization (NPK/2) treatment. 

According to the study results, biochar applied caused increasing of plant growth and increased nutrients uptake 
from the soil. Changes in P, K and Mg uptake and root microelement contents were statistically significant. 
Although biochar applications were lower than NPK treatment, equivalent values were obtained.for NPK/2 
treatment. 

 

Key words: Biochar, Lettuce, Nutrient elements, Plant growth 

  
Giriş 

Son yıllarda dünyada meydana gelen atıkların miktarının artış göstermesi ile birlikte organik atıkların geri 

kazanımına verilen önem hızla artmış ve biyokütlenin dönüşümüne yönelik çok sayıda teknik geliştirilmiştir. 

Piroliz, kabul gören ve kullanım alanı bulan önemli biyokütle termokimyasal dönüşüm tekniklerinden birisi olarak 

araştırıcılar tarafından ilgi görmekte ve çeşitli yönleriyle farklı amaçlar için araştırılmaktadır (Sümer, Kavdır ve 

Çiçek, 2016, ss.379). 

Biyokütlelerin sınırlı oksijen altında veya oksijensiz olarak yüksek sıcaklıklarda (300-700 °C) yakılma sürecine 

piroliz denilmektedir. Bu sürecin ürünleri; H2, CH4, CO, CO2 ve diğer gazları içeren gaz (singaz), katran ve çeşitli 
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yağları içeren sıvı (biyo-yağ) ve kömür granülü, karbon ve diğer inert materyalleri içeren katı fazlardan 

(biyokömür) oluşmaktadır. Elde edilen üç farklı fazdaki ürün, enerji üretimi amaçlı olarak kullanılmaktadır.  

Karbonca zengin organik bir materyal olan biyokömür, enerji amaçlı kullanımının yanı sıra, toprak verimliliğinin 

ve toprakların organik madde içeriğinin iyileştirilmesi, ağır metallerin su ve topraktan uzaklaştırılması amacına 

ile kullanılabilecek bir materyal olma özelliğini taşımaktadır (Ni ve ark., 2006; Lehmann, 2007a; Winsley, 2007; 

Lliffe, 2009; Sümer vd., 2016, ss.379).   

Biochar aynı zamanda son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla ekolojik restorasyon (Li, Liu, 

and Lu et al., 2011, s.; Sohi, Krull, Lopez-Capel and Bol, R.,2010, Wang vd, 2016 ss.1493) ve fiziksel ve kimysal 

özellikleri nedeniyle tarımsal amaçlı olarak toprak özelliklerini iyileştirmek için kullanılmaktadır (He, Geng, and 

She et al., 2011, s.; Zhang et al., 2013, Wang vd, 2016 ss.1493). 

Yapılan araştırmalarda proliz işlemi ile elde edilen biyocharların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bunların 

toprak özellikleri ve bitki gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır (Wang, Weia and Sun, 2016, ss.1493).  

Bu çalışmada kentsel kökenli atıklardan elde olunan biocharın marul bitkisi gelişimi üzerine etkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme cam serasında yürütülmüştür. 

Denemelerde kullanılan toprak örneği B.U.Ü. Görükle Kampüsü içinde yer alan Nilüfer serisinden verimlilik 

esasına göre 0-30 cm derinlikten alınmıştır (Aksoy, Dirim, Tümsavaş ve Özsoy, 2001.). Denemede toprağının 

kum, silt ve kil fraksiyonları Bouyoucos (1951)’e göre ve tekstür sınıfı Soil Survey Manual (1951)’e göre 

değerlendirilmiştir (s.44). Ayrıca EC, pH, organik madde, kireç, toplam azot, alınabilir P, değişebilir katyon 

içeriği alınabilir Fe, Cu, Mn ve Zn Kacar (2012)’de belirtilen yöntemlere göre belirlenmiştir (s. 1;466)  (Çizelge 

1). 
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan toprak ve biochar örneğinin kimi özellikleri 

Toprak Özellikler Miktar Biochar Özellikler Miktar 
% Kum 26,4 pH 9,61 
% Silt 20,2 EC, µS cm-1 1008 
% Kil 53,4 Org.mad., % 31,7 
Tekstür Kil Toplam N, % 1,53 
pH 7,92 NH4-N, % 0,45 
EC, µS cm-1 298 NO3-N 0,51 
Kireç, % 4,96 Toplam P, % 2,27 
Org.mad., % 1,00 Suda çözünebilir P, % 0,087 
Toplam N, % 0,09 Toplam K, % 0,12 
Alınabilir P, mg kg-1 5,04 Suda Çözünebilir K, % 0,025 
Değişebilir K, g kg-1 5,124 Toplam humik madde, % 2,4 
DTPA eks Fe, mg kg-1 22,74   

DTPA eks Cu, mg kg-1 4,61   

DTPA eks Zn, mg kg-1 4,11   

DTPA eks Mn, mg kg-1 22,82   

 

Çalışmada yürütülen sera denemesinde; plastik saksılara kuru ağırlık esasına göre 4 kg toprak tartılmış ve katı 

biochar ekimden 30 gün önce 500-1000 ve 2000 kg da-1 düzeylerinde uygulanmış ve saksılar karıştırılmıştır. 

Saksılar bu süreçte tarla kapasitesi nem düzeyinde bırakılmıştır. Denemede ayrıca kontrol amaçlı temel gübreleme 

(100 mg kg-1 N, 80 mg kg-1 P ve 100 mg kg-1 K-NPK) ve NPK/2 uygulamaları da yapılmıştır. Denemede marul 

bitkisi kullanılmıştır. Marul fide olarak temin edilmiş ve saksılara dikilmiştir. 45 gün gelişim periyodu sonunda 

toprak seviyesinden hasat edilmiştir. Bitki toprak üstü aksam ve kök ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Hasat edilen 

bitkiler çeşme suyu ve safsu ile yıkandıktan sonra 65 0C’de sabit ağırlığa kadar kurutulduktan sonra öğütülmüş 

ve analizlerde kullanılmıştır. 

Bitki örneklerinde toplam azot kjeldahl yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca bitki örnekleri HNO3+HCIO asit 

karışımı ile yaş yakılmıştır. Na, K ve Ca Ependorf marka fleymfotometre ile P, Mg ve  mikroelementler 

PerkinElmer 2100 DV model ICP OES ile belirlenmiştir (Kacar ve İnal 2010, ss. 1;912). 

Denemelerde kullanılan %40-45’i arıtma çamuru ve % 55-60’ı evsel atıktan elde edilen katı biochar Synpet 

Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketinden sağlanmıştır. Biochar örneklerinde kimi analizler Laben Tarımsal 

Analiz laboratuvarı ve B.U.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nde yapılmıştır (Çizelge 

1). 

Deneme sonuçları JUMP istatistik programı ile yapılmış ortalamalar arası farklar LSD testi ile karşılaştırılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Artan düzeylerde uygulanan biocharın marul bitkisi kuru ağırlığı ve topraktan kaldırdığı besin elementleri üzerine 

etkisi NPK ve NPK/2 uygulamaları ile karşılaştırılmış ve Çizelge 2’de verilmiştir. Biochar uygulamaları mısır 
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bitkisi ve kaldırdığı besin elementi üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Elde olunan sonuçlar 

Şekil 1-4’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 2. Biochar uygulamalarının bitki gelişimi ve topraktan kaldırılan besin elementi üzerine etkisi 

 
Besin 

elementleri 

Uygulamalar 

Toprak üstü kısım, marul Toprak altı kısım, kök 

 NPK NPK/2 Katı 1 Katı 2 Katı 3 NPK NPK/2 Katı 1 Katı 2 Katı 3 

K.A.* 6,08a 5,11ab 3,63c 4,00 bc 4,98 ab - - - - - 

Azot, N 126,0 107,0 77,0 94,0 114,0 0,957 0,786 0,988 0,590 0,632 

Fosfor, P* 25,19 a 17,32 bc 10,14 d 13,34 cd 20,09 ab 0,194 0,139 0,103 0,091 0,129 

Potasyum, K* 468,8 a 383,4 ab 225,1 c 307,7 bc 414,1 ab 2,61 a 1,87 ab 1,27 b 1,09 b 1,79 b 

Kalsiyum, Ca 57,88 48,80 37,03 47,46 55,60 1,42 1,48 1,58 1,91 1,71 

Magnezyum, 

Mg 
23,43 a 20,07 ab 12,07 c 15,90 bc 23,08 a 

0,507 0,723 1,171 0,870 0,930 

Sodyum, Na 26,91 24,21 12,83 17,16 21,69 0,469 0,379 0,246 0,309 0,342 

Demir, Fe 
1,160 1,125 1,468 0,807 0,873 

0,516 c 0,574 bc 1,549 a 1,763 a 1,437 

ab 

Bakır, Cu 0,082 0,078 0,043 0,066 0,079 28,39 c 36,83 bc 42,99 b 52,82 a 55,66 a 

Çinko, Zn 0,461 0,441 0,326 0,465 0,501 52,39 59,04 71,33 87,08 79,19 

Mangan, Mn 
0,273 0,356 0,205 0,212 0,232 

119,3 c 173,6 bc 340,1 ab 399,3 a 308,5 

ab 

*. P<0,05 düzeyinde önemli, K.A.:kuru ağırlık     

Marul bitkisinin topraktan kaldırdığı bitki besin elementi miktarları mg/saksı  

Kök besin elementi miktarları ise N,P,K,Ca, Mg, Na ve Fe % olarak Cu, Zn ve Mn ise mg/kg olarak verilmiştir. 

 

Biochar uygulamalarına bağlı olarak marul bitkisinin kuru ağırlığının artan düzeylerle birlikte artış gösterdiği 

belirlenmiştir (Şekil 1). Ancak bu artışlar kontrol uygulaması olarak belirlenen tam gübreleme (NPK) ve NPK/2 

uygulamalarının altında bir değer göstermiştir. Karer, Wimmer, Zehetner, Kloss and Soja, (2013) yaptıkları 

çalışmada sadece biochar uygulamasının azotlu gübre ve azotlu gübre ile birlikte uygulanan biocharın topraktan 

kaldırılan N miktarı üzerine etkisini belirledikler çalışmada sadece biochar uygulaması azotlu gübre uygulamasına 

göre daha düşük belirlemişlerdir (s.390). Ancak biochar +N gübre uygulaması en yüksek düzeyde topraktan azot 

alımını sağladığını belirtmişlerdir. Hairani, Osaki and Watanabe, (2016), biochar ve değişik organik atıkların 

birlikte uygulanmasının bitki gelişimini daha fazla attırdığını, bunu nedenini ise organik atık ve biochar 
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uygulamalarının toprak mikroorganizma gelişimi ve besin elementi yarayışlılığını arttırması ile açıklamışlardır 

(s.519). 

Uygulamalara bağlı olarak meydana gelen bu artış biocharın kimyasal ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak 

toprakta bitkiye sağladığı besin elementleri ve toprak özelliklerinde sağladığı iyileştirme ile ilgilidir. Aynı şekilde 

bitkinin topraktan kaldırdığı azot miktarı değerlendirildiğinde de görülmektedir. Biocharın toplam azot içeriği 

%1.7 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). Toprağa uygulama ve mineralizasyona bağlı olarak artan biochar 

uygulaması NPK/2 düzeyinden daha yüksek bir değer göstermiştir.  

 

Kuru ağırlık, g saksı-1 Azot, N, mg saksı-1 

 
 

Şekil 1. Biochar uygulamalarının marul bitkisi kuru ağırlığı ve topraktan kaldırdığı azot miktarı üzerine etkisi 

 

Artan miktarlarda uygulanan biocharın marul bitkisinin topraktan kaldırdığı P ve K miktarının NPK ve NPK/2 

uygulamaları ile karşılaştırılmasını gösterir veriler Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2 incelendiğinde artan biochar uygulamalarına bağlı olarak marul bitkisinin topraktan kaldırdığı P miktarı 

artan düzeylerle birlikte artış göstermiştir. Tüm uygulamalar göz önüne alındığında en yüksek P miktarının NPK 

uygulamasından ve sırası ile Katı 3>NPK/2>Katı 2>Katı 1 şeklinde sıralandığı görülmektedir. Şekil 2’de marul 

bitkisi kök P içeriği de sunulmuştur. Kök P içeriği kaldırılan P miktarı ile paralellik göstermektedir. 

Artan miktarlarda uygulanan biocharın marul bitkisinin topraktan kaldırdığı K miktarına etkisi NPK ve NPK/2 

uygulamaları ile karşılaştırıldığında biocharın 3. uygulama düzeyi NPK/2 uygulamasından daha yüksek 

bulunmuştur. Kök K içeriğindeki değişim düzeyleri bitkinin kaldırmış olduğu miktarlarla benzerlik 

göstermektedir. Deneme kapsamında elde olunan bu artışlar biocharın içermiş olduğu P ve K ile ilişkilidir 

(Çizelge 3). Namlı, Akça ve Akça (2017), yaptıkları çalışmada toprağa uygulanan biochar buğdayda danenin P, 

K, Ca ve Mg kapsamına etki etmiş ve danede en yüksek element içerikleri ise biocharı kimyasal gübreyle birlikte 

uygulandığında elde etmişlerdir (s.39). 
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Bitki P, mg saksı-1  Bitki K, mg saksı-1 

  

Kök P, % Kök K, % 

  

Şekil 2. Biochar uygulamalarının marul bitkisinin topraktan kaldırdığı P ve K miktarı üzerine etkisi 

 

Şekil 2 incelendiğinde artan biochar uygulamalarına bağlı olarak marul bitkisinin topraktan kaldırdığı P miktarı 

artan düzeylerle birlikte artış göstermiştir. Tüm uygulamalar göz önüne alındığında en yüksek P miktarının NPK 

uygulamasından ve sırası ile Katı 3>NPK/2>Katı 2>Katı 1 şeklinde sıralandığı görülmektedir. Şekil 2’de marul 

bitkisi kök P içeriği de sunulmuştur. Kök P içeriği kaldırılan P miktarı ile paralellik göstermektedir. 

Artan miktarlarda uygulanan biocharın marul bitkisinin topraktan kaldırdığı K miktarına etkisi NPK ve NPK/2 

uygulamaları ile karşılaştırıldığında biocharın 3. uygulama düzeyi NPK/2 uygulamasından daha yüksek 

bulunmuştur. Kök K içeriğindeki değişim düzeyleri bitkinin kaldırmış olduğu miktarlarla benzerlik 

göstermektedir. Deneme kapsamında elde olunan bu artışlar biocharın içermiş olduğu P ve K ile ilişkilidir 

(Çizelge 3).  
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Artan miktarlarda uygulanan biocharın marul bitkisinin topraktan kaldırdığı Ca, Mg ve Na miktarları ile söz 

konusu besin elementlerinin bitki kök içerikleri Şekil 3’de verilmiştir.  

Bitki Ca, mg saksı-1  Kök Ca, % 

  

Bitki Mg, mg saksı-1 Kök Mg % 

  

Bitki Na, mg saksı-1 Kök Na, % 

 
 

Şekil 3. Biochar uygulamalarının marul bitkisinin topraktan kaldırdığı Ca, Mg ve Na miktarı ve kök içeriği 

 

Artan biochar uygulamaları bitkinin topraktan kaldırdığı Ca, Mg ve Na miktarında düzeylere bağlı olarak artışlara 

neden olmuştur. En yüksek değerler “Katı 3” uygulamasından elde edilmiştir. Bu artışlar kontrol olarak 

değerlendirilen NPK ve NPK/2 uygulamaları ile karşılaştırıldığında biocharın artan düzeyleri tam gübreleme 

(NPK) uygulamasından düşük olmasına rağmen NPK/2 uygulamasından daha yüksek değerler elde olunmuştur. 
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Marul bitkisi kök Ca ve Mg içerikleri biochar uygulamaları ile NPK ve NPK/2 uygulamalarına göre daha yüksek 

bulunmuştur. Bu durum biocharın kimyasal özellikleri ile ilgilidir. Kök Na içeriği ise uygulama düzeylerine bağlı 

olarak artış göstermiş ancak NPK ve NPK/2 uygulamalarına göre daha düşük olarak belirlenmiştir. 

Artan miktarlarda uygulanan biocharın marul bitkisinin topraktan kaldırdığı mikroelementler (Fe, Cu, Zn ve Mn) 

miktarları ile söz konusu besin elementlerinin bitki kökündeki içeriklerine ilişkin değişimler Şekil 4’de verilmiştir. 

Artan biochar uygulamalarını NPK ve NPK/2 uygulamaları ile karşılaştırdığımızda en yüksek Fe miktarı 1. 

uygulama düzeyinde, daha sonra NPK/2 ve NPK uygulamasında elde edilmiştir. Kök Fe içerikleri 

değerlendirildiğinde biochar uygulamalarının tümü NPK ve NPK/2 uygulamalarına göre daha yüksek değer 

göstermiştir. 

Bitkinin topraktan kaldırdığı Cu, Zn ve Mn miktarları artan düzeylere bağlı olarak artış göstermiş ancak Mn 

haricinde Cu ve Mn miktarı NPK uygulamalarından daha düşük belirlenmiştir.  

Yapılan çalışmada elde olunan sonuçlarla ilişkili olarak Silva, Fernandes, Regynaldoand Sampai (2017) farklı 

organik atıklardan elde olunan biocharın bitki gelişimini attırdığı ancak yetiştirme ortamına ilave edilen fazla 

düzeylerin ise gelişim parametrelerini olumsuz etkilediğini belirlemiştir (s.1).  

Ahmed ve ark. (2017) çalışmalarında zenginleştirilmiş biochar uygulamasında NPK temel gübre uygulamasına 

göre değerlendirdikleri parametreler açısından daha iyi sonuçlar elde etmişler (s.226). Lehmann, Gaunt, and 

Rondon  (2006), yüksek oranlarda biyokömür ilave edilmesi ile bitki P, K, Ca, Zn ve Cu alımının arttığını 

belirlemiştir (s.403). 

Biocharın bitki gelişimi ve toprak özellikleri üzerine olumlu etkisinin bu materyalin katyon değişim kapasitesinin 

yüksek olmasında kaynaklandığı bildirilmiştir (Glaser, Lehman and Zech, 2002, Namlı vd, 2017, ss.40). Bu 

nedenle topraktaki toksik ağır metalleri ve fitotoksik bileşikleri absorbe ettiği Hille ve Den Ouden (2005) ve Lair, 

Gerzabek, Haberhauer, Jakusch and Kirchmann (2006) tarafından belirtilmiştir (s.216,60). 

Ancak Schulz ve ark (2013),  biochar eldesi için kullanılan organik materyaller ve uygulanan proliz sıcaklığından 

dolayı biocharın besin elementi içeriğinin düşük olduğu ve düşük uygulama düzeylerin etkisinin az olduğunu 

belirlemişlerdir (s.817).  Schulz and Glaser (2012), Fischer ve Glaser (2012) ve Schulz, Dunst nad Glaser. (2013) 

çalışmalarında biocharın komposta ilave edilmesi ile kompostun P yönünden zenginleştirilebileceğini belirtmiştir 

(s.410, 167, 817). 

Yapılan bazı çalışmalarda ise fazla düzeyde uygulanan biocharın bitki gelişimi olumsuz etkilediği belirlenmiştir 

(Asai ve ark., 2009, Hammond ve ark., 2013, ss.167). Zavalloni ve ark. (2011) ve Case, McNamara, and Reay 

(2011) bu olumsuz etkinin biocharın besin elementlerini ve azotu absorbe etmesi ile açıklamışlardır (s.45, 2). 

Bitki Fe, mg saksı-1  Kök Fe, mg saksı-1 
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Bitki Cu, mg saksı-1 Kök Cu mg saksı-1 

  

Bitki Zn, mg saksı-1 Kök Zn, mg saksı-1 

  

Bitki Mn, mg saksı-1 Kök Mn, mg saksı-1  

 
 

Şekil 4. Biochar uygulamalarına bağlı olarak marul bitkisininde Fe, Cu, Zn ve Mn değerleri değişimi 
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Sonuç ve Öneriler 

Yürütülmüş olan çalışmada artan düzeylerde uygulanan kentsel çöp atıklarından elde olunan biocharın marul 

bitkisi gelişimi üzerine etkisi tam gübreleme (NPK) ve yarım gübreleme (NPK/2) uygulamaları ile 

karşılaştırılmıştır.  

Artan düzeylerde uygulanan biochar bitki gelişimini önemli düzeyde arttırmıştır. Bu artışlar gübreli uygulamalarla 

karşılaştırıldığında deneme konularından olan NPK/2 uygulama düzeyine yakın değerler elde edilmiştir.  

Elde olunan sonuçlara göre; biochar uygulamaları ile kimyasal gübrelerden tasarruf sağlanabileceği söylenebilir. 

Ancak daha kesin verilerin elde edilmesi için biochar ve kimyasal gübrelerin farklı oranlarda kullanımı ile ilgili 

çalışmaların yapılması gerekmekte olduğu söylenebilir. Ayrıca biochar uygulamalarının farklı toprak özellikleri 

üzerine etkileri konusunda çalışmaların yapılmasında da yarar görülmektedir. 
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Özet 

Pestisitler, zararlı hayvanların ya da böceklerin gelişimini önlemek, yok etmek veya azaltmak için 

geliştirilmiş kimyasal maddeler veya bunların karışımlarıdır. Pestisitler, insanlar için yararlı olan organizmaların 

yok olmasına sebep olarak doğal ekosisteme de tehdit oluşturmaktadır. Neonikotinoid insektisitler, böceklerin 

merkezi sinir sisteminde bulunan asetilkolin reseptörlerinde birikerek ölümlerine yol açar. 

Bu çalışmada, literatürde ilk kez, grafen oksit (GRPox) ile modifiye edilmiş tek kullanımlık kalem grafit 

elektrotlar kullanılarak bir neonikotinoid insektist olan imidaclopridin elektrokimyasal tayini için voltametrik 

sensör geliştirilmesi amaçlanmıştır. Imidaclopridin elektrokimyasal tayinine yönelik geliştirilen modifiye edilmiş 

elektrotların tayin sınırı ve tekrarlanabilirliği gibi analitik parametreleri belirlenmiş ve modifiye edilmemiş yalın 

elektrotlar ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışmamızda geliştirilen nanoelektrotların, neonikotinoid insektisiti olan imidaclopritin basit, hızlı ve 

ucuz yoldan tayinine imkan sağlaması ve pahalı ve zaman alıcı bir yöntem olan kromatografik tekniklere alternatif 

olması ümit edilmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Pestisit, neonikotinoid insektisit, imidacloprid, kalem grafit elektrot, grafen oksit, 

elektrokimyasal sensörler  

Abstract 

 

Pesticides are the chemical substances or mixtures which developed to prevent, destroy or reduce the 

development of harmful animals or insects. Pesticides threat to the natural ecosystem by causing the destruction 

of organisms useful to humans. Neonicotinoid insecticides lead to the death of the insects by accumulating at 

acetylcholine receptors present in the central nervous system of the insects. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

1174 
 

In this work, it is aim to developed a voltammetric sensor for the electrochemical detection of 

neonicotinoid insecticide, imidacloprid by graphene oxide (GRPox) modified electrodes for the first time in the 

literature.  Some parameters such as limit of detection and repeatability of the modified electrodes which developed 

for the electrochemical determination of the imidacloprid have been determined and compared with the results 

obtained unmodified bare electrodes. 

It is hoped that the nanoelectrodes developed in our work will enable simple, rapid and inexpensive 

identification of the neonicotinoid insecticides, imidacloprid and will be an alternative to the expensive and time 

consuming chromatographic techniques. 

Key Words: Pesticide, neonicotinoid insecticide, imidacloprid, pencil graphite electrode, graphene 

oxide, electrochemical sensors. 

Giriş 

İnsan nüfusu her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak da tarımsal üretimin de aynı oranda yükselmesi 

gerekmektedir. Bu talepleri karşılamak, ürün verimini arttırmak ve ürünlerin yetiştirilmesi veya depolanması 

sırasında ortaya çıkan zararlılardan ürünleri korumak için tarımsal ürünlerde modern teknolojiyi ve bu teknolojinin 

bir parçası olan pestisitleri kullanmak gerekmektedir. Pestisitler, tarımsal ürünlerde verim kaybına neden olan 

zararlı organizmalardan kaynaklanan hastalıkları ve yabancı otların gelişimini önlemek, yok etmek veya azaltmak 

için geliştirilmiş kimyasal maddeler veya bunların karışımlarıdır. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı 

yararları olsa da pestisitler, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı 

sorunlara neden olmaktadır (EPA, 2006; FAO, 2003). İnsektisitler, tarım alanlarında, seralarda, zararlı böceklere 

karşı yaygın olarak kullanılan pestisitlerin bir alt grubudur. Günümüzde yaygın kullanım alanı bulan insektisitlerin, 

uygulanış yöntemlerinin ve uygulama miktarlarının bilinçsizce belirlenmesi, sadece hedef organizmanın değil, 

diğer canlıların da toksik etkilere maruz kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, doğa olayları (su, rüzgâr vb.) bu 

kimyasalların çevreye dağılmasını ve birçok organizmaya daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır (Öztürk, 1990).  

Nikotin, tütün bitkisi Nicotiana tobacum’dan elde edilen doğal bir insektisittir. Bu madde, uzun yıllar 

böcek öldürücü olarak kullanılmıştır. Neonikotinoidler, günümüzde yaygın olarak kullanılan insektisitlerin bir 

grubudur. Son yıllarda neonikotinoidler, hedef seçici özellik gösterdikleri için organik fosforlu ve karbamat grubu 

pestisitlerin yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Çoğunlukla emici böcekler ve bazı kelebekler ile kın kanatlı 

zararlıları kontrol etmek için kullanılmaktadır (Casida vd., 2004).  

Neonikotinoid pestisitler, böceklerin merkezi sinir sisteminde bulunan asetilkolin reseptörlerininde 

birikerek insektisitlerin ölümüne yol açar (Tomizawa ve Casida, 2005). Neonikotinoid pestisitler kendi içerisinde 

3 farklı kimyasal grubu içermektedir. Bu sınıflar; N-nitroguanidin (imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin ve 

dinotefuran), nitrometilen (nitenpyram) ve N-siyanoamidin (acetamiprid ve thiacloprid)'dir (Jeschke vd., 2011).  

Neonikotinoidler suda çözünür ve kolaylıkla bitkinin kökleri veya yaprakları vasıtasıyla emilerek bitki dokularına 

taşınırlar. Neonikotinoidler bitkinin tüm parçalarının korunumu için birçok avantaj sağlamaktadır (Goulson, 2013).  
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Imidacloprid (IMD), neonikotinoid insektisit sınıfına ait yeni bir pestisittir (El-Gendy vd., 2010). 

İnsektisit olarak dünya üzerinde hızla artan bir kullanıma sahiptir (Liu vd., 2010). Topraktaki yarılanma ömürleri 

48-190 gün arasında değişmektedir. Su içerisindeki yarılanma ömürleri, pH 5, 7 ve 9’da 31 günden daha fazladır. 

Imidacloprid, toprak böcekleri, arılar, termitler, beyaz sinekler gibi emicilerin kontrolü amacıyla ağaç yaprakları, 

tohum ve toprakta kullanılır (Buckingham vd., 1997).  

Materyal ve Metot 

1. Cihazlar 

Bütün elektrokimyasal ölçümlerde IVIUM Compact Stat Plus Modülü kullanıldı. Üçlü elektrot sisteminde kalem 

grafit elektrot (PGE) çalışma elektrodu, Ag/AgCI/KCI referans elektrot olarak ve platin tel karşıt elektrot olarak 

kullanıldı. 

2. Kimyasallar 

Grafen Oksit (GRPox) Çözeltisinin Hazırlanması   

 Stok GRPox, 3000 µg/mL derişimde olacak şekilde GRPox’un, dimetilformamit (DMF) içinde 

dağıtılmasıyla hazırlandı. 

Stok Imidacloprid Çözeltisinin Hazırlanması 

 14.5 mg imidacloprid’in, pH 6 BR tampon çözeltisi içinde çözülmesiyle hazırlandı. 

3. Çalışma Elektrotların Hazırlanması 

Kalem Grafit Elektrotların (PGE) Hazırlanması 

 Çalışmalarda kullanılan kalem grafit elektrotlar (Tombo, 0.5 HB), Live firmasından satın alındı ve kalem 

uçlarının 3.0 cm boyutunda kesilmesiyle hazırlandı. Elektrokimyasal hücre içerisinde 1.0 cm kalacak şekilde 

kalem içerisine yerleştirildi.  

Kalem Grafit Elektrotların Yüzey Aktivasyonu  

 Kalem grafit elektrotların yüzeyi, karıştırılmayan 0.05 M asetat tampon çözeltisi (ABS) içerisinde 30 s 

süre ile +1.4 V potansiyel uygulanarak aktive edildi. Bu işlem ile karbon elektrotların yüzeyindeki gruplar, 

karboksil gruplarına yükseltgendi. 

Grafen Oksit ile Modifiye Edilmiş Kalem Grafit Elektrotların (GRPox-PGE) Hazırlanması  

 3000 µg/mL derişiminde grafen oksit (GRPox) içeren viallere yüzeyi aktive edilmiş kalem grafit 

elektrotlar daldırıldı. Elektrot yüzeyi, 60 dk pasif adsorbsiyon yöntemi uygulanarak modifiye edildi. Daha sonra 

elektrotlar yıkanmadan 30 dk boyunca oda sıcaklığında kurutuldu. Modifiye edilmiş PGE’lar elektrokimyasal 

ölçüme hazır hale getirildi (Muti vd., 2011). 
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4. Elektrokimyasal Ölçümler 

Voltametrik Ölçümler 

 Tüm voltametrik ölçümler 0.1 M Britton-Robinson (BR) tampon çözeltisi içinde diferansiyel puls 

voltametri (DPV) tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katodik yönde gerçekleştirilen ölçümler için, potansiyel 

aralığı ( (-0.7 V) – (-1.4 V) ), puls genişliği 50 mV ve tarama hızı 25 mV/s. 

Bulgular ve Tartışma 

1. Imidacloprid’in Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi 

 10-3 M imidacloprid (IMD) içeren ve içermeyen pH 6 BR çözeltisi içerisinde alınmış dönüşümlü 

voltamogram Şekil 1’de gösterilmektedir. IMD’in -1.0 V civarında bir adet tersinmez bir indirgenme sinyali 

verdiği şekilden görülmektedir.  

 

Şekil 1. A) 10-3 M Imidacloprid ve B) pH 6 BR tampon çözeltisi içinde alınmış dönüşümlü voltamogram 

 

2. Ölçümlerin Alınacağı Elektrolitin Belirlenmesi ve Elektrokimyasal Tayininde Tarama Hızının Etkisinin 

İncelenmesi   

 10-3 M imidaclopridin pH 2, 6 ve 10 BR tampon çözeltileri içinde indirgenme sinyalleri diferansiyel puls 

voltametri tekniği kullanılarak ölçüldü. Her bir tampon çözelti ile elde edilen voltamogramlar Şekil 2 ‘te 

gösterilmiştir. Imidacloprid voltametrik tayin koşullarının optimize edilebilmesi için GRPox ile modifiye edilmiş 

elektrotlar kullanılarak farklı tarama hızlarında IMD indirgenme sinyalleri ölçüldü, elde edilen sonuçlar Şekil 2’de 

görülmektedir. IMD indirgenme sinyali 25 mV/s tarama hızı koşulunda en yüksek değerde ölçüldüğü için IMD ile 

yapılan ölçümlerde tarama hızının 25 mV/s olarak uygulanmasına karar verildi. 
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Şekil 2. A) 10-3 M IMD’nin pH 6 BR içinde farklı tarama hızlarında ölçülmüş indirgenme sinyallerini 

gösteren, B) Farklı pH'larda elektrolit içinde 10-3 M IMD’in indirgenme sinyalini gösteren diferansiyel 

puls voltamogramlar 

3. GRPox ile Modifiye Edilmiş Elektrotların Mikroskopik Karakterizasyonu 

 Yalın PGE ve 3000 µg/mL GRPox ile modifiye edilmiş PGE yüzeylerinin mikroskobik karakterizasyonu 

3 farklı büyütme için Şekil 3’te gösterilmektedir. Üç farklı büyütmede (X50, X2500, X10000) çekilmiş SEM 

fotoğraflarında, GRPox ile modifiye edilmiş elektrot yüzeylerinin (Şekil 3-B, D, F), yalın elektrotlara (Şekil 3- A, 

C, E) kıyasla daha pürüzlü olduğu görülmektedir. Özellikle 10000 büyütmede alınmış SEM fotoğrafında (Şekil 3-

F), elektrot yüzeyinin nano tabaka yapısındaki GRPox ile modifiye edildiği açıkça görülmektedir.  
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Şekil 3. Yalın (A, C, E) ve GRPox ile modifiye edilmiş (B, D, F) PGE'ye ait SEM fotoğrafları. 50 büyütme 

(A, B), 2500 büyütme (C, D) ve 10000 büyütme (E, F) 

4. GRPox-PGE ile Ölçülmüş IMD İndirgenme Sinyallerinin Yalın Elektrot ile Ölçülmüş İndirgenme 

Sinyalleri ile Karşılaştırılması 

 Elektrot yüzeyinin GRPox ile modifikasyonunun, IMD sinyali üzerine etkisini incelemek amacıyla, Yalın 

PGE ve GRPox-PGE ile 5x10-5 M IMD’nin pH 6 BR çözeltisi içinde diferansiyel puls voltamogramları alındı. 

Elde edilen sonuçlar, sayısal değerleri gösterir tablo ile birlikte histogram olarak ve Şekil 4’de gösterilmektedir.  
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Şekil 4. Yalın PGE ve GRPox PGE ile ölçülmüş IMD indirgenme sinyalleri, ölçüm sayısı ve % BSS 

 Elektrot yüzeyi 3000 µg/mL GRPox ile modifiye edildiğinde, yalın elektroda kıyasla IMD indirgenme 

sinyalinde 2.6 kat artış gözlenmiştir. Ayrıca yapılan derişim çalışmalarından, elektrot yüzeyini modifiye etmenin 

daha çok düşük derişimlerde sinyal artışına sebep olduğu, yüksek derişimlerde yalın PGE’ye kıyasla GRPox PGE 

ile ölçülen IMD sinyallerinde anlamlı bir artış elde edilemediği fark edilmiştir. Nano boyutta bir madde ile elektrot 

modifikasyonu yapıldığında elektrot yüzeyi büyümektedir. Bu durum özellikle düşük analit derişiminde 

indirgenme sinyallerinin daha yüksek okunabilmesine ve daha düşük tayin sınırı elde edilebilmesine olanak 

sağlamaktadır.  

5. Yalın PGE ve GRPox-PGE yüzeyinde IMD Derişim Çalışması 

 Derişimi 10-3 M’dan 10-5 M’a kadar 5 farklı derişimde IMD çözeltisinin indirgenme sinyalleri hem yalın 

hem de GRPox PGE ile ölçüldü. Elde edilen verilerden her iki elektrot için de kalibrasyon grafiği çizilerek tayin 

sınırı hesaplandı (Miller ve Miller 2000). IMD için tayin sınırı (LOD) yalın PGE ile 176 µM (45 µg/mL), GRPox 

PGE ile 116 µM (29.7 µg/mL) olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 5. Farklı derişimlerde IMD’nin pH 6 BR içinde ölçülmüş indirgenme sinyallerini gösteren 

kalibrasyon grafiği A) Yalın PGE ve B) GRPox PGE  

Sonuç 
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 Bu çalışma kapsamında, neonikotinoid insektisit grubu pestisitlerden imidaclopridin elektrokimyasal 

tayinine ilişkin sensör geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Literatürde, neonikotinoid insektisit grubu 

pestisitlerin kromatografik tayinlerine yönelik çok fazla çalışma mevcuttur. Pestisitlerin özellikle sıvı kromatografi 

tekniği kullanılarak gerçekleştirilen analizleri, yüksek duyarlılık ve tekrarlanabilir sonuçlar sunmaktadır. Ancak 

kromatografik teknikler, elektrokimyasal tekniklere kıyasla daha pahalı ve zaman alıcı yöntemlerdir. Literatürde 

ilk kez gerçekleştirilen, neonikotinoid grubu pestisitlerin tek kullanımlık kalem grafit elektrotlarla elektrokimyasal 

tayin koşullarının araştırıldığı bu çalışmada, GRPox ile modifiye edilmiş kalem grafit elektrotların, pestisit sensörü 

olarak kullanılabilirlikleri incelenmiş, modifiye elektrotların elektrokimyasal yanıtları, hem sinyal büyüklükleri, 

hem tekrarlanabilirlik, hem de tayin sınırı açısından yalın elektrotlar ile karşılaştırılmıştır.  

 Çalışmamızda kullanılan elektrotların ucuz olması, uzun ve zahmetli modifikasyon işlemlerini 

gerektirmemesi, literatürde elektrokimyasal imidacloprid tayini için geliştirilmiş diğer elektrotlara üstünlük olarak 

vurgulanabilir (Chen vd., 2013; Lezi vd., 2015).  

 Ayrıca söz konusu çalışmada elektrot modifikasyonunun modern cihaz gerektirmemesi, çalışmamızın 

literatürdeki diğer çalışmalara bir başka üstünlüğüdür  (Durovic vd., 2016; Yan vd., 2016; Kong vd., 2013; Liu 

vd., 2014, Lezi vd., 2015). Modifikasyon için modern cihaza ihtiyaç duyulmaması, onlarca elektrodu aynı anda 

modifiye etme imkanı sağlamış, böylece analiz süresinin kısalmasına imkan vermiştir. 

 Çalışmamızda geliştirilen tek kullanımlık sensörler, uzun ve zahmetli elektrot temizleme işlemlerini 

gerektirmediği için diğer elektrotlara kıyasla daha hızlı bir analiz imkânı sağlamaktadır. Imidaclopridin 

elektrokimyasal tayinine yönelik geliştirilen GRPox PGE’nin tayin sınırı 116 µM (29.7 µg/mL) olarak,  Yalın 

PGE’nin tayin sınırı ise 176 µM (45 µg/mL) olarak hesaplanmıştır. Imidacloprid tayininde GRPox PGE 

kullanılarak Yalın elektroda kıyasla tayin sınırında %34 oranında iyileşme sağlamıştır. Sonuç olarak bu çalışmada 

geliştirilen pestisit sensörlerinin, tek kullanımlık olması avantajı ile birlikte ileride kromatografik tekniklere 

alternatif olması umut edilmektedir.  

Teşekkür 
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ÖZET 
Sürdürülebilirlik, enerji ihtiyacı ve yenilenebilir enerjiye yönelim son günlerde giderek artmaktadır. Bu kapsamda, 

özellikle gelişmekte olan ülkeler için sahip oldukları yenilenebilir kaynakların gündeme getirilmesi ve dönüşüm 

teknolojileri ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Biyokütle, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en kolay 

temin edilebilen ve yüksek kapasitelerde değerlendirilebilen bir enerji türüdür. Biyokütlenin verimli bir şekilde 

işlenerek biyoetanol ve biyodizel gibi enerjilere çevrilmesi amacıyla biyokimyasal, fizikokimyasal ve 

termokimyasal dönüşüm teknolojileri uygulanmaktadır. Doğal olarak yetişen kaynakların yanında özel 

yetiştiricilik ürünleri, proses atıkları ve yan ürünleri gibi neredeyse her alandan hammaddeler biyokütle olarak 

kullanılabilmektedir.  Gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçeklerde tarımsal  atıklar ve gıda proses atıkları meydana 

gelmektedir. Bu atıklar başta biyoetanol ve biyodizel üretimine uygun kimyasal kompozisyonları olması nedeniyle 

biyokütle amaçlı değerlendirmeye uygun hammadde kaynağı oluşturmaktadır.  Bu çalışma ile, Dünya ve 

Türkiye’de enerji ihtiyacının ortaya konması, biyokütleye dair bilgi sağlanması, tarımsal atıklar ve gıda kaynaklı 

biyokütle potansiyeline sahip hammaddelerin tanınması ve biyokütlenin enerjiye işlenmesinde kullanılan dönüşüm 

teknolojilerine dair bilgi vermek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Yenilenebilir enerji, biyokütle, biyokütle enerjisi, tarımsal atıklar, dönüşüm teknolojileri. 

 

EVALUATION OF THE AGRICULTURAL WASTE AND FOOD-BASED BİOMASS AS A 

RENEWABLE ENERGY RESOURCE 

ABSTRACT 

Sustainability, energy demand and renewable energy trend are increasing in the recent days. In this context, 

renewable resources, especially for developing countries, need to be brought to the agenda and evaluated with 

transformation technologies. Biomass is an energy type that can be most easily obtained from renewable energy 

sources and can be evaluated at high capacities. Biochemical, physicochemical and thermochemical conversion 

technologies are applied to convert biomass to the bioethanol and biodiesel. In addition to naturally grown 

resources, raw materials can be used as biomass in almost all areas, such as special aquaculture products, process 

wastes and by-products. In developing countries, agricultural wastes and food processing wastes occur on a large 

scale. These wastes constitute a appropriate raw material source for biomass evaluation due to their suitable 

chemical compositions for bioethanol and biodiesel production. This review focuses on the energy demand of the 
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World and Turkey,  giving information about the biomass, agricultural and food- based wastes and their utilization 

to biomass energy with the suitable conversion technologies. 

Keywords:  Renewable energy, biomass, biomass energy, agricultural wastes, conversion technologie 

1. Giriş 

Dünya genelindeki hızlı nüfus artışı özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerjiye olan ihtiyacı arttırmaktadır. 

Bu ihtiyaç her geçen gün de artmaya devam edecektir.  Sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler insanların 

taleplerinin artmasıyla sonuçlanmıştır. Bu talep artışı doğrultusunda da enerji talebini karşılamak için Dünya 

çapında ilgili birimler farklı enerji kaynakları arayışlarına yönelmiştir. Enerji tüketim verileri o ülkenin 

sosyoekonomik durumu ve kalkınma potansiyeli hakkında önemli göstergelerden biridir. Ülkenin gelişmişlik 

düzeyi ve refahının artmasıyla paralel olarak enerji tüketimi verilerinde de artış görülmektedir. Kişi başına düşen 

enerji tüketim verileri ülkenin gelişmiş düzeyinin değerlendirilmesinde ve ülkelerin kıyaslanmasında referans 

oluşturmaktadır. Enerji, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan, hayat kalitesini iyileştiren önemli faktörlerin 

başında gelir. Enerjinin ülke gelişmişliği ile ilgili kritik bir gösterge olması, enerji konusunun Dünya ve Türkiye 

gündeminde önemli bir yeri olmasını sağlamaktadır (Koç & Kaplan, 2018a, Koç & Kaplan, 2018b). 

Biyokütle, hidrokarbon gruplarını içerisine alan endüstriyel ve evsel atıklar, gıdalar ve tarımsal atılar gibi 

hammaddelerin uygun dönüşüm teknolojileri ile biyoetanol ve biyodizel gibi enerji formlarına dönüştürülmesi 

işlemlerine hammadde oluşturan enerji kaynaklarına verilen genel addır (Özütemiz, 2017). Bu hammaddeler ve 

atıklar biyokimyasal, fizikokimyasal ve termokimyasal işlemlerden uygun olan bir dönüşüm teknolojisi ile 

biyokütle enerjisine dönüştürülmektedir. Biyokütle enerji dönüşüm verimlerini arttırmaya dair çalışmalar 

günümüzde de devam etmektedir. Bu sayede atık yönetiminin yanı sıra enerji alanında ülke ekonomisine büyük 

oranda katkı sağlanacağı görülmektedir (Bayramoğlu, 2014; Demirbaş, 2008). 

Bu çalışma ile, Dünya ve Türkiye’de enerji ihtiyacının ortaya konması, biyokütleye dair bilgi sağlanması, 

tarımsal atıklar ve gıda kaynaklı byokütle potansiyeline sahip hammaddelerin tanınması ve biyokütlenin enerjiye 

işlenmesinde kullanılan dönüşüm teknolojilerine dair bilgi vermek amaçlanmıştır. 

2. Dünya ve Türkiye’de enerji ihtiyacı 

Dünya nüfusu 2013’te 7,1 milyarken 2040 yılında 9 milyara ulaşacağı tahminlenmektedir. Uzun dönemde 

(2013-2040) artan nüfus, sanayileşme ve kentleşmenin 2040 yılında %1,38  oranında bir artış ile 2013  yılına göre 

%44,9 (13.559 milyon ton petrol eşdeğerinden (Mtoe) 19.643 Mtoe’ye) daha fazla olacağı düşünülmektedir 

(Elektrik Üretim Sektör Raporu, 2015). Enerji ihtiyacının artmasıyla beraber yeni enerji kaynaklarının arayışı ve 

enerji kaynaklarının kullanımı ve dönüştürülmesine dair ilgi giderek artmaktadır. Bu konuda ilk olarak enerjinin 

sınıflandırılması konusu iyi bir şekilde irdelenmelidir. Enerji kaynakları kullanılışlarına ve 

dönüştürülebilirliklerine göre 2 ana başlık altında değerlendirilebilmektedir. Enerji kaynakları kullanılışlarına göre 

yenilenemez (Tükenir) ve yenilenebilir (Tükenmez) olarak; dönüştürülebilirliklerine göre  birincir (Primer) ve 
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ikincil (Sekonder) olarak alt başlıklar altında incelenmektedir. Enerji kaynaklarının sınıflandırılmasına dair alt 

başlıklar Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması (Koç & Şenel, 2013). 

Türkiye’nin sektörel enerji tüketim değerlerinin nihai değer içerisindeki yüzde (%) oranlarına ait grafik Şekil 

2.’de verilmiştir.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2006 2010 2014

Tü
ke

ti
m

d
e

ki
 P

ay
 (

%
)

Sektörel Enerji Tüketimi (%) (Türkiye) 2002-2014 

Sanayi

Ulaştırma

Konut

Tarım

Enerji Dışı



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 
 
 

1186 
 

Şekil 2. Türkiye Sektörel Enerji Tüketimi Verileri (%) (Mavi Kitap, 2016). 

Bu grafik incelendiğinde nihai (toplam) enerji tüketim içerisinde oran olarak en yüksek tüketim değerlerine 

konut ve sanayi sektörlerinde rastlanmaktadır. Bu değerler sırasıyla konut sektörü için %32-48 arasında değişirken, 

sanayi sektörü için ise  %29-36 oranları arasında değişmektedir. 

3. Biyokütle’ye Genel Bakış  

Biyokütle; genel olarak karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarından oluşan hidrokarbon grubunu ifade 

etmektedir (Yaman, 2004).Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en kolay ve bol miktarda erişilebilen  enerji 

kaynağı olan biyokütle, teknik açıdan yüksek oranda enerjiye dönüştürülme potansiyeline sahip olması 

bakımından artan bir ilgi görmektedir. Biyokütle yeryüzünde farklı formlarda karşımıza çıkmaktadır. Biyokütlenin 

farklı sınıflandırmaları bulunsa da  genel olarak 4 ana grup altında değerlendirilmektedir. Bu gruplar Şekil 3’te 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Biyokütle türleri ve alt grupları 
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Biyokütlenin enerjiye dönüşümünde doğrudan yakma  en çok görülen yöntemlerden biridir. Bu yaklaşımın 

yanında çeşitli dönüşüm teknikleri kullanılarak biyokütlenin enerji formuna dönüşmesi sağlanabilmektedir. 

Kullanılan bütün bu yöntemler sonucunda elde edilen enerji genellikle “Biyokütle Enerjisi” olarak adlandırılır. 

Biyokütle yüksek oranlarda temin edilebilmesi, çeşitlilik göstermesi ve sürdürülebilirlik bilincine katkıları 

nedeniyle stratejik önem arz eden bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır (Horuz & 

Korkmaz, 2015; Özer & Bayar, 2018). 

3.1 Biyokütle Kaynakları 

Doğal olarak yetişen kaynakların yanında özel yetiştiricilik ürünleri, proses atıkları ve yan ürünleri gibi 

neredeyse her alandan hammaddeler biyokütle olarak kullanılabilmektedir. Günümüzde biyokütle amaçlı 

kullanılmak üzere alg yetiştiriciliği ve enerji bitkileri yetiştiriciği de giderek ilgi görmektedir. Ancak bu özel 

yetiştiriciliklerin yanında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçeklerde tarımsal  atıklar ve gıda proses 

atıkları meydana gelmektedir (Tumuluru, Sokhansanj, Wright, Richard, & Yancey, 2011). Bu atıklar başta 

biyoetanol ve biyodizel üretimene uygun kimyasal kompozisyonları olması nedeniyle biyokütle amaçlı 

değerlendirmeye uygun hammadde kaynağı oluşturmaktadır. Genel olarak gıda kökenki biyokütle kaynakları Şekil 

4’te şematize edilmiştir.  Şekil 4 incelendiğinde gıda kaynaklı atık ve diğer hammaddelerin biyokütle enerjisine 

dönüştürülmesinin ülke ekonomisine ve sürdürülebilirlik yaklaşımına önemli ölçüde katkı sağlayacağı 

görülmektedir. 

 

Şekil 4. Gıda Kökenli Biyokütle Kaynakları 

Biyokütle 
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Bitkiler 
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 Protein içerikli bitkiler sınıfında biyokütle potansiyeline sahip gıdalar arasında bezelye, barbunya, fasulye ve 

buğday başta gelmektedir.Yağlı tohumlar sınıfında kanola, ayçiçek, palm, soya, keten, pamuk vb. yağlı tohumlar 

ilk sıralarda yer almaktadır.  Enerji bitkileri sınıfında ise; darı, kolza, şeker kamışı, aspir vb. bitkiler  sayılabilir. 

Daha çok biyodizel üretiminde tercih edilen karbonhidrat içerikli bitkiler arasında; patates, buğday, arpa, pirinç, 

mısır, pancar, şeker pancarı gibi bitkisel hammaddeler ön plana çıkmaktadır (Celiktas & Kazan, 2016). 

4. Biyokütle Dönüşüm Teknolojileri ve İşlem Verimi 

Biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesi amacıyla çeşitli yöntemler kullanlmaktadır. Dönüştürme teknolojileri 

sayesinde biyokütle katı, sıvı ve gaz yakıtlara dönüştürülebilmektedir. Biyokütlenin hangi dönüştürme teknolojisi 

ile değerlendirileceği, biyokütle kaynağının kimyasal özelliklerine ve dönüştürülmek istenen enerji türüne göre 

farklılık göstermektedir  Günümüzde dönüştürme teknolojilerinin verimlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 

devam etmektedir.  Biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesinde uygulanan teknolojiler temel olarak biyokimyasal, 

fizikokimyasal ve termokimyasal dönüşüm olarak 3 ana grupta incelenmektedir. 

4.1 Biyokimyasal Dönüştürme 

Biyokimyasal dönüşüm süreçleri mikroorganizmaların rol aldığı ve genelllikle nem içeriği %50’nin üzerinde 

olan biyokütle  kaynaklarına uygulanan dönüşüm teknolojileridir. Bu dönüşüm proseslerinde, biyokütleden farklı 

kimyasal ve biyolojik işlemler sonucunda ana ürün olarak biyogaz ve biyoetanol elde edilmektedir. 

Mikroorganizmaların proseslerde yer alması nedeniyle, sıcaklık, pH, reaksiyon süresi ve besi ortamı gibi proses 

parametreleri işlem verimi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Biyokimyasal dönüşüm teknolojileri fermentasyon 

ve anaerobik dönüşüm olmak üzere 2 ana başlık altında incelenmektedir. Proseslere dair bazı özellikler Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1.  Biyokimyasal dönüşüm prosesleri ve bazı özellikleri 

 

4.1.1 Fermentasyon: Fermentasyon işlemi, mikroorganizmanın varlığında genellikle anaerobik şartlarda 

hammaddenin sonuç ürüne dönüştürüldüğü kimyasal reaksiyonlardır. Fermanstasyon işlemiyle 

biyokütle yakılabilir yakıt özelliğine sahip alkole dönüştürülür.  Şeker ve nişasta içeriğine sahip 

biyokütleler çoğunlukla direkt olarak fermantasyona tabii tutulurken, selülozik biyokütle 

kaynaklarının şekere dönüştürülmesi için asit hidrolizi uygulanmaktadır. Asit hidrolizi ile 

 
 
 
 
Biyokimyasal 
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lignoselülozun glukoz formuna dönüştürülmesi sağlamakta böylece biyokütle fermentasyon işlemi 

için uygun bir substrata  dönüştürülmektedir. Fermentasyon işleminde genelllikle Saccharomyces 

cerevisiae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca vb. mayalar tercih edilmekte ve sonuç ürünleri sudan 

daha uçucu olduğu için distilasyon ile toplanmaktadır (Celiktas & Kazan, 2016). 

4.1.2 Aerobik ve anaerobik ayrışma: Aerobik ayrışmada oksijen varlığında krebs döngüsü ile enerji eldesi 

meydana gelmektedir. Oksijenin olmadığı ortamlarda gerçekleştirilen enerji dönüşüm yöntemidir. 

Bu işlem ile  düşük miktarlarda enerji üretilebilir. Fermentasyondan farkı son hidrojen alıcısının 

inorganik materyal olmasıdır. Fermentasyonda bu aşamada organik materyal kullanılmaktadır. 

Laktik asit, alkolik,  propiyonik asit, bütirik asit gibi enerji dönüşüm teknolojileri bu başlık altında 

değerlendirilebilir. 

4.2 Fizikokimysal Dönüştürme 

Fizikokimyasal dönüşüm denildiğinde akıllara ekstraksiyon ve esterifikasyon işlemleri gelmektedir. 

Ekstrasksiyon işlemi genel olarak yağlı tohum bitkilerinin enerjiye dönüştürülmesi için tercih edilen bir yöntemdir. 

Çoğunlukla biyokütle bu dönüşüm teknolojisi ile biyodizel eldesinde kullanılır. Bu dönüşüm teknolojsinde 

kullanılan biyokütle kaynakları ve  esterifikasyona dair bazı özellikler Tablo 2’de belirtiliği gibidir. 

Tablo 2.  Fizikokimyasal dönüşüm prosesleri ve bazı özellikleri 

 

Bitkisel kaynaklı biyokütlenin biyodizele dönüştürülmesi ve kullanımı aslında eski bir teknolojidir. 

Rudolph Diesel 1893 yılında  ik dizel motorun denemesinde yer fıstığı yağını kullanmış ve böylelikle ilk biyokütle 

uygulamalarından birini gerçekleştirmiştir. Diesel 1900’lü yılların başında biyodizel olarak yağlı tohum 

bitkilerinin kullanımının o yıllarda petrol fiyatları düşük olması nedeniyle anlamsız olduğu ancak gelecekte  ülke 

ekonomisine ve gelişimine ciddi katkılar sağlayacağını vurgulamıştır (Sabanc, Atal, & Ya, 2006). Biyodizel elde 

edilen  yağlı tohum atıklarının biyokütle olarak kullanılabilirliği ve ısıl değerleri       Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 

3 incelendiğinde, en yüksek atık miktarlarına mısır ve pamuk saplarında rastlanılmaktadır.  Bin ton eşdeğerinde 

toplam ısıl değerlere bakıldığında en yüksek enerji değerlerinin de bu bitkilerin atıklarından elde edildiği 

görülmektedir. Bunların yanında ayçicek  üretimi ülkemizde önemli tarımsal üretimler arasındadır. Bu bitkiye ait 

atıklardan da  uygun dönüşüm teknolojileri uygulandığında kayda değer  oranda enerji elde etmenin mümkün 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.   Bazı yağlı tohum atıkları ve ısıl değerleri (Horuz & Korkmaz, 2015). 
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Yağlı Tohum Atık tipi Miktar (Bin ton) Toplam ısıl değer (bin 

ton) 

Ayçiçeği - 1  368 19 426 

 

Pamuk 

Sap 1 533 27 894 

Çırçır atığı 594 9 296 

 

Mısır 

Sap 2 979 55 109 

Saman 1 143 19 889 

 

4.3 Termokimyasal Dönüştürme 

Termokimyasal dönüşüm teknolojileri  biyokütlenin uygun ortamda kısa süre içerisinde ısıtılmasına 

dayanmaktadır. Biyokütlenin pirolizi veya hidrokarbona dönüştürülmesi prensibine dayanan bir dönüşüm 

teknolojisidir.  Termokimyasal dönüşüm teknolojileri temel olarak doğrudan yakma, gazlaştırma ve piroliz 

olarak sınıflandırılabilir. 

4.3.1 Doğrudan yakma: Geleneksel  ısıl işlemlerden biri olan yanma prosesinden yıllardır birçok alanda 

faydalanılmaktadır.  Biyokütlenin doğrudan veya direkt olarak yakılması  biyokütlenin oksjen ile  

kimyasal tepkimesi sonucunda enerjinin ürün olarak açığa çıkması olarak ifade edilmektedir. Bu 

sırada biyokütle de karbondioksit ve su ya dönüşümü sağlanır. Yanma prosesi ile biyokütlenin 

yapısında (bağ enerjisi vb.) bulunan enerji  ısı enerjisi, mekanik veya elektrik enerjisine 

dönüştürülmektedir.  Doğudan yakmada kritik nokta biyokütlenin  nem içeriğidir. Verim açısında  

değerlendirilidiğinde nem içeriği  arttıkça biyokütlenin ısıl değeri giderek azalmaktadır (Türe, 2001). 

Tesislerin verimleri incelendiğinde biyokütle dönüşüm verimlerinin %20 ile %40 arasında değiştiği 

görülmektedir. Daha yüksek verimlere büyük ölçekli tesisler kullanılarak ve  kömürle birlikte yakma 

ile ulaşılabilmektedir (McKendry, 2002). 

4.3.2 Gazlaştırma: Gazlaştırma karbon bakımından zengin olan biyokütlenin  yüksek sıcaklıkla muamele 

edilmesine dayanmaktadır. Bu işlemde sıcaklık değeri 1300°C’lere kadar çıkabilmektedir  İşlem 

sonucunda biyokütle doğrudan yakıta veya kimyasal madde girdisine dönüşmektedir (Demirbas, 

2001; Faaij, 2006; McKendry, 2002; Schuck & Schuck, 2011). Gazlaştırma işleminde ilk adım 

biyokütledeki uçucu bileşenlerin uzaklaştırılmasıdır. Bu işlemin ardından kalan katı bozundurularak 

gazlaşması sağlanır ve böylece biyokütle enerjisi elde edilmiş olur. Gazlaştırma prosesine 

biyokütlenin nem içeriği önemli bir kriterdir. Nem içeriği %30’un üzerindeki biyokütle gazlaştırma 

ile dönüşüme uygun değildir. Bu nedenle biyokütlenin nem içeriğinin ön işlemlerle özellikle kurutma 

ile ayarlanması  biyokütle enerjisi üretim verimi açısında önem arz etmektedir. 

4.3.3 Piroliz: Piroliz termokimyasal süreçler içerisinde eski zamanlardan beri uygulanan bir yöntemdir.  

Genel olarak organik maddenin ortalama 400-800°C  sıcaklıklarda  parçalanması işlemidir (Veringa 

2005, Schuck 2006, Bridgwater 2006). Biyokütlenin orta sıcaklık değerlerinde ısıtılması veya 

yakılması yaklaşımına dayanır. Piroliz sayesinde yüksek verimde sıvı ürüne dönüşüm sağlanır. 

Böylelikle enerji dönüşümünde kullanılamayacak veya ön işlem gerektiren biyokütlenin ısıl değeri 
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yüksek, kolay depolabilir ve taşınabilir forma dönüşmesi sağlanır. Biyokütlenin özelliklerine ve 

istenen dönüşüm tarzına göre yavaş ve hızlı piroliz olarak 2 farklı grupta işlem uygulanabilir. Hızlı 

piroliz işleminde yüksek sıcaklık kısa süre hammadde ile muamele söz konusu iken  yavaş piroliz 

işleminde amaç enerji değeri yüksek ürün dönüşümü sağlamak olduğundan oksijensiz ortamda uzun 

süre proses uygulanmaktadır (Goyal, Seal, & Saxena, 2008). Her iki yöntemde de  sıcaklık, ısıtma 

hızı, parçacık boyut, basınç ve katalizör kullanımı gibi etmenler piroliz verimi üzerinde etkilidir. 

Piroliz işlemi sonucunda ortaya çıkan  değişik kompoziyonlardaki katı, sıvı ve gaz ürünler  farklı ısıl 

değerlere sahip olduğundan  çeşitli alanlarda farklı amaçlarla değerlendirilirler. 

5. Sonuç 

Dünya çapında her geçen gün artan nüfusun sonucunda enerjiye olan talep de giderek artmaktadır. Bu talebi 

karşılamak amacıyla sınırsız teknoloji kaynağı oluşturan yenilenebilir enerji kaynaklarına olan eğilim giderek 

artmaktadır. Biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en kolay ve bol miktarda erişilebilen  enerji 

kaynağı  olması ve  teknik açıdan yüksek oranda enerjiye dönüştürülme potansiyeline sahip olması bakımından 

artan bir ilgi görmektedir. Gıda kaynaklı atıklardan, tarımsal atıklar ve enerji bitkiler başta olmak üzere bir çok 

hammadde biyokütle potansiyeline sahiptir ve uygun yöntemlerle işlendiğinde yüksek ısıl verimler elde 

edilmektedir. Biyoetanol ve biyodizel gibi ürünlerin ülke ekonomisi ve sürdürülebilirlik bilncine önemli katkılar 

sağlayacağı yapılan  çalışmalarla da desteklenmektedir. Biyokimyasal, fizikokimyasal ya da termokimyasal 

dönüşüm metotlarıyla işlenen biyokütle ile elde edilen enerjinin çevre dostu ve çevreye zarar vermeyen yakıt 

alternatifi olmaları da bu tür enerjiye eğilimin artması gerektiğini göstermektedir. 
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Özet: 

Fonksiyonel gıdalar gıda sanayinin en hızlı gelişen sektörlerinden biri olmuştur. Bu fonksiyonel 

gıdalardan birisi de son yıllarda büyük ilgi gören probiyotiklerdir. Probiyotikler, dışarıdan oral yolla alındığında 

intestinal mikroflora dengesini sağlayarak sağlığa faydalı olan tek veya karışık kültürlerdir. Bu bakteriler insan 

orjinli olup dışarıdan gıda takviyeleri ile veya farmakolojik preparatlar halinde direkt alınabilmektedir. Probiyotik 

özellikteki bakterilerin kanser, mide hastalıkları, kolestrol, kalp-damar hastalıklarını önleyebilmesinin yanı sıra ve 

immün sistemin düzenlenmesinde önemli rolleri belirlenmiştir. Ekzopolisakkarit (EPS)’ler mikroorganizmalar 

tarafından hücre dışına sentezlenen polisakkaritlerdir. Probiyotik bakterilerin EPS materyali üretiminin, bakteriye 

olumlu biyoaktif özellikler kazandırdığı düşünülmektedir. Bu durum EPS üreten probiyotik suşların kullanım 

alanlarının artmasını sağlamaktır. EPS’ler gıda endüstrisinde jelleştirici, emülsifiye ve stabilize edici 

özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, EPS üretici probiyotiklerin fonksiyonel gıdaların 

üretimindeki önemi değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Mikrobiyal ekzopolisakkarit (EPS), probiyotikler, fonksiyonel gıdalar 

 

The Importance of Microbial Exopolysaccharides In Production of Probiotics Used as Functional Foods 

 

Abstract 

 

Functional food is one of the fastest growing sectors of the food industry.  One of the this functional foods 

is probitics. Probiotics when taken orally from outside are single or mixed cultures which are beneficial to health 

by ensuring intestinal microflora balance. These bacteria are of human origin and can be directly obtained from 

outside with food supplements or pharmaceutical preparations. Bacteria having probiotic properties not only 

prevent cancer, stomach disorders, cholesterol, cardiovascular disease but also play an important role in the 

regulation of the immune system. Exopolisaccharides (EPS) are polysaccharides which synthesized out of the cell 

by microorganisms. Probiotic bacteria’s EPS material production capacity is thought to gain bacteria positive 

bioactive properties. This condition ensures the increase of the use of EPS-producing probiotic strains. Moreover, 

EPSs are commonly used food industry due to properties of thickeners, emulsifiers and stabilizers. In this study, 

the importance of EPS-producing probiotics in the producing of functional foods are evaluated.  

 

Keywords: Microbial exopolysaccharide (EPS), probiotics, functional foods 
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1. Giriş 

Günümüzde, yaşam şartlarının değişmesi, eğitim seviyesinin artması gibi etkenler tüketicilerin beslenme 

konusunda bilinç düzeyini arttırmıştır. Bu durum fonksiyonel gıdalar olarak adlandırılan; besin değeri yüksek, 

sağlık açısından olumlu etkileri bulunan bu bileşenlere araştırmacıların ve üreticilerin ilgisini arttırmıştır (Alkerwi, 

2014). Fonksiyonel gıdalar; vücudun temel besin öğelerine olan ihtiyacı karşılamanın ötesinde insan fizyolojisi ve 

metabolik fonksiyonlar üzerinde ilave faydalar sağlayan, bu sayede de hastalıklardan korunmayı ve daha sağlıklı 

bir yaşama ulaşmayı sağlayan gıda ve gıda bileşenleridir. Ayrıca bu gıdalar günlük diyet ile gıda formunda 

tüketilebilen, sentetik bileşik içermeyen, sağlığı ve iyi hali geliştirici özelliklere sahip gıdalar olarak da 

tanımlanmaktadır (Erbaş, 2006; Laudadio et al., 2015). Bunlar hiçbir işleme tabi tutulmamış doğal bir besin 

maddesi olabileceği gibi fonksiyonel bir besin öğesi ile zenginleştirilmiş veya genetiği değişime uğratılmış bir 

besin de olabilirler. Son yıllarda giderek artan ve bu konuda yapılan farklı çalışmalar, dikkatleri fonksiyonel gıda 

olarak kullanılan probiyotikler üzerine yoğunlaştırmıştır (Gülbandılar et al., 2017).  

Probiyotikler; intestinal mikrobiyal dengeyi sağlayarak konağa faydalı etkisi olan canlı 

mikroorganizmalardır (Kavas, 2007). İnsan bağırsak mikroflorasının doğal üyeleri olup doğal mikrofloraya ait 

olan özellikleri geliştirebilmektedirler. Bu mikroorganizmalar oral yolla yeterli miktarda alındıkları zaman ağızda, 

sindirim sisteminde, ürogenital kanallarda ya da üst solunum yollarında faydalı etkileri ile konakçıyı 

korumaktadırlar (Sarıkaya, 2014). Bu nedenle probiyotik bakteriler yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünlerine 

ilave edilerek probiyotik ürün olarak piyasaya sunulmaktadır (Ahi, 2011). Özellikle Avrupa’ da 1999 yılından 

itibaren bu ürünlerin 1.35 milyar dolarlık bir pazara sahip olduğu bilinmektedir Günümüzde bu pazar Avrupa ile 

sınırlı kalmayıp tüm dünyada önemli bir değere sahip olmuştur (Gürsoy ve Kınık, 2004).  

Mikrobiyal ekzopolisakkarit (EPS)’ler mikroorganizmaların bulundukları ortama salgıladıkları 

monosakkaritlerin yüksek molekül ağırlığına sahip, geri dönüşebilen ve çevre dostu doğal polimerleridir. EPS’ler 

sindirim sisteminden sindirilmeden geçtiği için prebiyotik olarak rol oynar. EPS üretimi mikroorganizmaların 

probiyotik özelliğini arttırmaktadır. Ayrıca EPS’nin sağlık üzerine olumlu etkileri de bulunmaktadır (Iyer et al., 

2005; Nwodo et al., 2012; Freitas et al., 2011). Bu çalışmada, EPS’nin genel özelliklerinden bahsedilmiş, 

günümüzde fonksiyonel gıdalar olarak kullanılan probiyotiklerin üretimindeki önemi hakkında bilgiler sunulmuş 

ve bu konu üzerine yapılmış çalışmalardan örneklere yer verilmiştir. 

2. Gelişme 

Fonksiyonel Gıdalar ve Sınıflandırılması 

Fonksiyonel gıdalar, hastalıklardan korunma ve tedavi dahil tıbbi ya da sağlık açısından önem taşıyan ve 

bu amaçla kullanılan gıda veya gıdanın bir kısmıdır (Özdemir et al., 2009). Fonksiyonel gıda, normal besin 

değerlerinin ve üstünlüklerinin ötesinde fizyolojik, psikolojik veya biyolojik aktiviteler üzerindeki spesifik olumlu 

etkilere sahip olmalıdır. Konvensiyonel bir gıda ile aynı özellikte olmalıdır. Etkilerini normal bir diyette 

tüketildikleri miktarlarda gösterebilmeli, hap veya kapsül şeklinde değil de; normal diyetin bir parçası olarak 

tüketilebilirler (Laudadio et al., 2015). Fonksiyonel gıdaların ortak özellikleri; gıda formunda ürünlerdir (kapsül 

veya toz halinde olmayan), doğal gıda bileşenleridir, diyetin bir parçası olarak kontrolsüz tüketimde güvenli 

olmalıdır, sağlığa olan faydaları etiket ve yapılan reklamlara uygun olmalıdır (Hasler, 2002). Fonksiyonel 

bileşenlerin kimyasal yapılarına göre sınıflandırılması (Bigliardi&Galati, 2013): 
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 Isoprenoid türevleri 

 Fenolik maddeler 

 Yağ asitleri ve yapısal lipitler 

 Karbonhidratlar ve türevleri 

 Aminoasit içeren maddeler 

 Mikroorganizmalar (Probiyotikler) 

 Prebiyotikler ve Sinbiyotikler 

 Mineraller 

 

Günümüzde artan dünya nüfusuna bağlı olarak hazır gıdaya olan ilgi de paralel olarak artmaktadır. Bu 

gıdaların fazla miktarda tüketilmesi sonucunda insan sağlığı üzerinde oluşan olumsuz etkisinden dolayı, gıda 

sektörü doğal katkı maddelerine yönelmek durumunda kalmıştır. Bu durumda GRAS olarak kabul edilmesi ve 

ekonomik olması nedeniyle, probiyotikler tercih edilmektedir (Tripathi& Giri, 2014) . Şekil 1’de probiyotik gıda 

ürünlerinin avantajları gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Probiyotik gıda ürünlerinin üstün özellikleri (Tripathi& Giri, 2014). 

 

 

Fonksiyonel Gıdalardan Probiyotikler  

Gıdanın fonksiyonel olabilmesi için biyoaktif bileşikler, probiyotik mikroorganizmalar ve prebiyotik maddeler 

gibi etkenlere sahip olması ve bu etkenlerin vücudun ilgili bölgesine yeterince gönderilebilmesi gereklidir. 

Fonksiyonel gıda bileşeni olarak probiyotikler, belirli miktarlarda tüketildiğinde konakçı sağlığı üzerinde olumlu 

etkileri olan mikrobiyal gıda katkılarıdır (Uymaz, 2010; Parvez et al., 2016). 2001 yılında Gıda ve Tarım Örgütü 

(Food and Agriculture Organization: FAO)/Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization: WHO) tarafından 

probiyotikler “gıdanın bir parçası olarak yeterli sayıda tüketildiğinde konakçının sağlığı üzerinde olumlu etkide 

bulunan canlı mikroorganizma” olarak tanımlanmıştır (Michalak&Chojnacka, 2016) Probiyotik etkinin ortaya 

çıkabilmesi için mikroorganizmanın genellikle ≥10
6 

kob/gün seviyesinde alınması gereklidir.  
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Probiyotikler zararlı mikroorganizmalara karşı inhibitör maddeler üreterek (bakteriosinler, organik asitler vb.), 

besin rekabeti yaparak, tutunmalarını zorlaştırarak, kanserojenik ve mutajenik bileşiklere dönüşebilen toksinlerini 

parçalayarak etkili olurlar. Ayrıca probiyotikler vücut ve bağışıklık sistemi için yararlı bileşikler (vitaminler, 

biyoaktif peptitler, imünoglobüler proteinler) üreterek de genel sağlığa faydalı olurlar (Yücesan, 2002; Coşkun, 

2006). Genel olarak probiyotik özelliğe sahip mikroorganizmalar tablo 1’de listelenmiştir.  

 
Tablo 1. Probiyotik olarak yaygın kullanılan mikroorganizmalar ve ilgili patentler (Dixit et al., 2016). 

Probiyotik Cinsler İlişkili Türler Bazı Patentler 

Lactobacillus 

 
 

Bifidobacterium 
 

 

Streptococcus 
 

 

Bacillus 
 

 

Lactococcus L. lactis 

 

Enterococcus E. faecium 

 

Pediococcus P. acidilactici 
 

Propionibacterium  

 

 

 

Peptostreptococcus P. productus  

Saccharomyces S. boulardii 
 

 

Probiyotiklerin vücuda alınmasının en iyi yolu fermente süt ürünleridir (Seçkin&Baladura, 2011). Malt 

ve tahılların fermente ekstraktları, peynir, turşu, çiğ sucuk, ekmek, bira, şarap, kımız ve kefir de laktik probiyotikler 

için uygun taşıyıcılardır. Ayrıca yaygın olmamakla birlikte, probiyotiklerin kurutulmuş ve mikrokapsüle edilmiş 

formları da gıdalarla birlikte tüketilebilmektedir (Parvez et al., 2016). Bugün dünyada ticari uygulamalarda 

kullanılan probiyotik suşlardan bazıları ise tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Ticari uygulamalarda kullanılan probiyotik suşlar (Tripathi& Giri, 2014). 
 
Kaynak/Ürün                            Suş  

 

 

Probiyotik tüketiminin çeşitli yararları vardır; immün sistemin uyarılması ve regülasyonu, enterik 

enfeksiyonlara karşı koruma, immünoenflamatuar hastalıkların önlenmesi (enflamatuvar bağırsak hastalıkları 

gibi), laktoz intoleransı belirtilerinin hafifletilmesi, kan kolesterol düzeylerinin düşürülmesi ve kanserin önlenmesi 

başlıcalarıdır (Hasler, 2002; Coşkun, 2006). 

Probiyotiklerin laktoz intoleransı, kanser, yüksek kolesterol ve antibiyotik kullanımının yol açtığı 

bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde olumlu etkileri gibi etkileri de bulunmaktadır. Probiyotik olarak en çok 

üretilen ürünler yoğurt ve fermente süt içecekleridir. Son yıllarda fermente süt ürünlerinin bileşimine klasik yoğurt 

starterlerinin yanı sıra, probiyotik kültürler de katılarak ürüne ekstra fizyolojik etki ve besin değeri 

kazandırılmaktadır (Canbulat&Ozcan, 2015). 

Süt ve ürünleri besleyici özelliklerinin yanı sıra hastalıkların önlenmesinde de özel bir öneme sahiptirler. 

Probiyotik fermente süt ürünlerinin düzenli tüketiminin, bağırsaklardaki mikrobiyal dengeyi iyileştirici, vitamin 
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üretimi, protein sindirimi ve mineral emilimini arttırıcı, laktaz üretimini arttırıcı etkileri vardır. Ayrıca bağışıklık 

sistemini güçlendirici, kolon kanseri riskini azaltıcı, serum kolesterol seviyesini düşüren, ishali önleyen, bazı 

patojenik bakterilerin büyümesini inhibe eden, anti kanserojen ve anti alerjen etkilerinin olduğu çalışmalarda yer 

almaktadır (Seçkin&Baladura, 2011). Bu ürünlerden yoğurt, genel olarak iyi bir probiyotik kaynağı olarak 

düşünülmektedir. Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium subsp. ve L. casei içeren probiyotik yoğurtlara olan 

ilgi giderek artmaktadır (Coşkun, 2006). Hayvanlar ya da insan gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda yoğurt 

gibi fermente ürünlerinin antihipertansif etkisinin olduğu bildirilmiştir (Seppo et al., 2003). 

 

Probiyotik Olarak Kullanılacak Mikroorganizmalarda Aranan Özellikler 

• Güvenilir olmalıdır, kullanıldığı insanda ve hayvanda yan etkisi olmamalıdırlar. 

• Sağlıklı insan bağırsağı kökenli olmalıdırlar. 

• Stabil olmalıdır, düşük pH ve safra tuzları gibi olumsuz çevre koşullarından etkilenmeden bağırsakta 

metabolize olmalıdırlar. 

• Bağırsak hücrelerine tutunabilmeli ve kolonize olabilmelidirler. 

• Karsinojenik ve patojenik bakterilere antogonistik etkili olmalıdırlar. 

• Antimikrobiyal maddeler üretmelidirler. 

• Konakçıda hastalıklara direnç artışı gibi yararlı etkiler oluşturmalıdırlar. 

• Antibiyotiklere dirençli olmalıdırlar. 

• Mide bağırsak kanalından geçişleri sırasında canlı kalabilmelidirler. 

• Minimum etki dozları bilinmediğinden, canlı hücreler fazla miktarda bulunabilmelidir. 

• Üretim ve depolama sırasında canlılığını ve aktivitelerini koruyabilmelidirler. 

• Probiyotiklerden hazırlanan preparatlar patojenik olmamalı ve toksin üretmemelidirler (Özden, 2010; 

Ceyhan&Alıç, 2012). 

 

Mikrobiyal Ekzopolisakkarit (EPS)’ler ve Özellikleri 
 

Ekzopolisakkarit (EPS)’ler mikroorganizmalar tarafından hücre dışına sentezlenen polisakkaritler olup, hücre 

duvarına bağlanan EPS’ler kapsüler ekzopolisakkarit, ortamda serbest halde bulunanlar ise mukoz 

ekzopolisakkarit (slime-layer) olarak sınıflandırılmaktadır (Sutherland 1997). Son yıllarda EPS üretme yeteneğine 

sahip mikroorganizmaların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 

Birçok bakteri çoğalmaları sırasında veya sekonder metabolit olarak ortama EPS salarlar. EPS’ ler birçok 

mikroorganizma tarafından hücre dışınan salınan, suda çözünebilen iyonik veya noniyonik olabilen 

biyopolimerlerdir. EPS’ ler ortama salınabildiği gibi kapsüler yapıda olup hücre duvarına bağlı kalabilirler. 

Kompozisyonları ve yapıları bakımından ekzopolisakkaritler türlere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bazıları 

hücre duvarı bileşenleri ile kimyasal yapıları bakımından yüksek benzerliklere sahipken bazıları da hücre 

bileşenleriyle ilişkisi olmayan kimyasal yapıda olabilmektedir. Saf kültürlerin EPS içeriğinde karbonhidrat, 

protein, hümik maddeler, uronik asit, DNA bulunabilmektedir. EPS’ lerin en önemli özelliği olumsuz şartlara karşı 

bakteriyi koruyabilmek ve savunabilmektir. EPS üretimi bakteriyi makrofajlara, fagositoza, bakteriyofajlara, 

protozoa, antibiyotik ve toksik bileşenlere, sıvı kaybına karşı korumaktadır (Sutherland, 1998). Ayrıca bakterinin 
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yüzeye yapışmasını sağlayarak tutunma ve biyofilm oluşturmada etkili olmasını sağlar. Bu özellikler EPS 

üretebilen bakterinin bulunduğu ortamda stabil ve diğer bakterilere karşı baskın olarak çoğalabilmesini sağlar 

(Ergene&Avcı, 2016). Böyle bir biyopolimeri üreten probiyotik bakterilerin ise, özellikle gastrointestinal sistem 

üzerindeki faydalı etkilerini arttırmakta ve patojen bakteri türleri üzerinde baskın olmasını sağlayabilmektedir. Bu 

durum EPS üreten probiyotiklerin daha çok tercih edilmesine sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra birçok 

mikroorganizma EPS üretebilmektedir. Günümüzde patojen, ekstromofiller gibi birçok farklı mikrobiyal türün 

EPS üretimi halen devam etmektedir. EPS üreten türlerin çeşitliliği ve sağladığı avantajlar endüstriyel üretimin 

öncelikleri haline gelmiştir (Güvensen, 2016). 

Reolojik ve fizikokimyasal özelliklerinden dolayı petrol, gıda, tekstil, ilaç, deterjan, kozmetik, tarım, atık 

su arıtımı gibi birçok endüstride uygulama alanına sahiptir. Jelleştirme, kıvam arttırıcı ve biyofilm oluşturabilmesi 

gibi daha birçok üstün özellikleri bu biyomateryallerin dünya genelinde büyük bir pazar payına sahip olmasına 

neden olmuştur (Freitas et al., 2011). 

       Özellikle gıda endüstrisinin dikkatini çeken ekzopolisakkarit üreten probiyotikler, birçok gıda ürününde 

kullanılıp tüketicinin kullanımına sunmaktadır (Soyuçok, 2016). EPS’lerin yüksek vizkositeye sahip olması, onları 

üreten probiyotik bakterinin daha uzun süre gastrointestinal sistemde kalarak kolonizasyonunu arttırdığı 

bilinmektedir (Tabibloghmany& Ehsandoost, 2014). Bunun sonuncunda da var olan birçok hastalığın tedavisinde 

ve önlenmesinde EPS’ler ve onları üretici bakterilerin araştırılması ve kullanımı önemli hale gelmiştir. Gelinen 

noktada EPS üretici bir bakterinin; potansiyel probiyotik ve sağlık üzerine olumlu etkide bulunan suş olarak kabul 

görmesi öngörülmektedir (Güvensen, 2016). Yapılan kaynak taramasında elde edilen, çeşitli mikrobiyal EPS’ lerin 

üretildiği mikroorganizmalar ve kullanım alanları tablo 3’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 3. Mikrobiyal EPS’ lerin elde edildiği bazı mikroorganizmalar, kullanım alanları ve üretim koşullarına 

örnekler (Torino et al., 2015; Donot et al., 2012). 

Mikrobiyal 
suşlar 

EPS Substratlar EPS 
konsantrasyon 
ları (gL-1) 

Üretim 

koşulları 
Kullanım alanları 

Acetobacter 
xylinum 

Selüloz Fruktoz/ 
glukoz 

7-23.6 pH=4-5; 
30 ̊C; 40 h 

Yaraların bandajlanmasında 

sargı malzemesi, yüksek 

kaliyede akustik-diyafram 
membranlarında, seramik 

tozlarında ve tuzlarında 

bağlayıcı olarak vb. 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Alginat  Ksiloz  0.4 30-37 ̊C; 1 
bar 72 h 

Gıda sanayi, farmakoloji vb. 

Leuconostoc sp. Dekstran Sukroz 8.17 pH=5.5; 
35 ̊C 1 bar 

Antibiyotiklerin kaplanması, 

tekstil sanayi, kan hacmi 
arttırıcı  

Agrobacterium  Kurdlan Glukoz/ 

sukroz 

5.02-76 pH=7.5; 
30 ̊C  

oligosakkarit eldesinde, 
tersiyer petrol kazanımında, 

gıdalarda jelleştirici 
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Alcaligenes 
faecalis 

Jelan  Glukoz  30-72 pH=7; 30 ̊C; 
120 h 

Gıdalarda jelleştirici ajan, 

hücre ve enzim teknolojisinde, 

bitki biyoteknolojisinde 
jelleştirici 

Streprococcus sp.  Hyaluronic 
asit  

Glukoz 5.0-10.0 pH=7; 37 ̊C Kozmetik ve farmasötikte 

nemlendirici, cerrahi 
operasyonlarda vb. 

Xanthomonas 
campestris  

Ksantan Molaz  53 pH=7; 28 ̊C 
24 h 1bar 

Gıdalarda emülsifiye edici, 

stabizer, kıvam arttırıcı ajan, 

petrol sanayiide vizkosite 
kontrolünde, et ürünlerinin 

tatlandırılmasında, kozmetik 

sanayide kremlerde kıvam 

arttırıcı  

Erwinia sp. 
Bacillus spp. 

Levan  Sukroz/ 

glukoz  

15 

 

pH=5.6-5.8; 
37 ̊C 1 bar  

Yoğunlaştırıcı  

 

Birçok mikroorganizmanın üretmiş olduğu EPS’ ler kompozisyonları ve yapıları bakımından da oldukça 

farklı özellik göstermektedirler. Kimyasal olarak, bazı EPS’ ler hücre duvarı bileşenleriyle benzerlik gösterirken 

bazıları ise hücre bileşenleriyle benzer olmayan farklı kimyasal yapılar gösterir. Bu nedenle EPS’ ler temel olarak 

2 kısma ayrılır (Ateş, 2015; Mahduri&Prabhakar, 2014): 

 

EPS’lerin Sınıflandırılması 

a. Homopolisakkaritler (HoPS) 

α-D-glukan, β-D-glukan ve fruktan gibi tek tip monosakkaritlerden meydana gelir (Harutoshi,  2013). 

Homopolisakkaritlerin sentezi, hücre dışına salgılanan spesifik enzimler tarafından gerçekleşir. Örneğin; dextran 

sentezinde D-glikozil-transferaz enzimi olarak da bilinen dekstransukraz tarafından yapılır. Homopolisakkaritler 

üç farklı grubu içerir:  

a- Leuconostoc mesenteroides tarafından üretilen α-D-Glukanlar: Bu bileşikler genellikle α (1→6) bağlı D-

glukosil birimlerini içerir. Dallanma derecelerini ise α (1→3), α (1→2) ve α (1→4) bağlarını oluşturur.  

b- Pediococcus sp. ve Streptococcus sp. tarafından üretilen β-D-Glukanlar: D-glukosil birimleri ile β (1→3) bağı 

bulunur. Dallanmalar ise β (1→2) bağları ile olur.  

c- Streptococcus salivarius tarafından üretilen fruktanlardır. Fruktosil birimlerine β (2→6) bağları ile bağlıdır 

(Czaczyk&Myszka, 2007).  

Homopolisakkaritlerin en önemli iki grubu laktik asit bakterileri (LAB) tarafından sentezlenir. Bunlar 

aynı zamanda endüstriyel kullanımı da en yaygın olan gruplardır. Leuconostoc mesenteroides subsp. 

mesenteroides ve Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum tarafından üretilen dekstran, Streptococcus 

mutans ve Streptococcus sobrinus’ dan üretilen mutan ve Streptococcus salivarius’ dan üretilen levan bu gruplardır 

(Harutoshi, 2013). Tablo 4’ de yaygın olarak kullanılan homo- ve hetero-polisakkaritler, üretici mikroorganizmalar 

ve kullanım alanları verilmiştir.  
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Günümüzde ticari öneme sahip homopolisakkaritlerin kullanımı başta gıda olmak üzere farmakoloji, tıp, 

hayvan yemi, prebiyotik gıdalar, geleneksel süt ve süt ürünleri gibi yaygın alanlara sahiptir. 

Homopolisakkkaritlerin üretimi için genellikle LAB suşları kullanılır ve biyosentezler hücre dışına salgılanan 

enzimler aracılığıyla yapılır. Laktik asit bakterilerinin starter kültür olarak kullanılması ve günümüzde yaygın 

olarak kullanılan temel homopolisakkaritleri üretebildiklerinden ayrı bir ticari önemi vardır (Schmid et al., 2015). 

 

b. Heteropolisakkaritler (HePS) 

Bu polimerlerin sentezi homopolisakkaritlere göre daha komplekstir. Glikoziltransferaz aktivitesi ile iki veya 

daha fazla şeker birimlerinin tekrarlanması ile oluşur. Bu birimler çoğunlukla D-glukoz, D-galaktoz ve L-

ramnozdan oluşur. Bunlara ek olarak N-asetil-D-glukozamin, N-asetil-D-galaktozamin gibi yapılarda bulunabilir 

(Donot et al., 2012). Heteropolisakkaritlerin sentezi temel olarak üç basamakta gerçekleşir:  

1. Basit şekerlerin asimile edilerek nükleotid türevlerine dönüştürülmesi  

2. Lipid taşıyıcı bir enzim aracılığıyla pentasakkarit altbirimlerinin birleştirilmesi  

3. Pentasakkaritlerin polimerizasyonu ve hücre dışına salınması (Donot et al., 2012).  

      Galaktoglukanlar, heteropolisakkaritler arasında en basit yapı grubudur. Bunlar birçok bakteri tarafından 

üretilmektedir. Bu polimerler, asetil, suksinil veya piruvatlarla disakkaritleri oluşturur (Mahduri&Prabhakar, 

2014). Günümüzde yaygın olarak kullanılan heteropolisakkaritler, ksantan, asetan, emülsan, jelan, velan gibi 

polimerlerdir (Tablo 4).  

 
 
Tablo 4. Yaygın olarak kullanılan homo- ve hetero-polisakkaritler ve üretici mikroorganizmalar. 

 
EPS 
 
Homopolisakkaritler 
  

Mikroorganizma  Kullanım alanları  Kaynak 
 
 

Dekstran  Leuconostoc 
mesenteroides,  
Streptococcus mutans  

Kan plazmalarında katkı 

maddesi, ilaç, kromatografi 

ortamı  

Mahduri& Prabhakar, 
2014; Schmid et al., 
2015; Ateş 2015  

Levan  Halomonas smyrnensis 
AAD6T, Zymomonas 
mobilis, Bacillus subtilis  

Gıda (prebiyotik), yem 

katkı maddeleri, kozmetik, 

tutkal, emülgatör, 

stabilizatör ve koyulaştırıcı  

Ateş, 2015; Schmid et 

al., 2015  

Pullulan  Aureobasidium pullulans  Kalınlaştırma, stabilize 

etme, tekstüre etme ve 

jelleştirme ajanları  

Ateş, 2015  

Kurdlan  Agrobacterium 
radiobacter, A. 
Rhizogenes, Rhizobium 
trifolii  

Gıda, kozmetik, ilaç  Güvensen&Alıç, 2016; 

Schmid et al., 2015  

Heteropolisakkaritler 
  

  
 
  

 
  

Ksantan  Xanthomonas compestris  Gıda katkı maddesi, 

hayvan yemleri, petrol 
sanayi  

Ateş, 2015; Schmid et 

al., 2015; Mahduri& 
Prabhakar, 2014  
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Aljinat  Pseudomonas aerugina, 
Azobacter sp.  

Gıda, yem, ilaç endüstrisi  Schmid et al., 2015; 
Donot et al., 2012.  

Emülsan  Pseudomonas fluorescence  Çeşitli gıdalarda emülsifiye 

edici madde  
Mahduri& Prabhakar, 
2014.  

Jellan  Alcaltgenes faecalis, 
Shingomonas sp.  

Gıda endüstrisi, hayvan 

yemleri  
Donot et al., 2012; 
Schmid et al., 2015 

 

 

 

EPS'in Sağlığa Yararları  
 

EPS’ lerin kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle her geçen gün biyolojik aktivitelerinin ortaya 

konulmasıyla gelecekte tıpta kullanımlarının daha da yaygınlaşması beklenmektedir (Moscovici, 2015).  

EPS’ler sindirim sisteminden sindirilmeden geçtiği için prebiyotik özellik göstermektedir. Ayrıca EPS’nin 

sağlık üzerine olumlu etkileri de bulunmaktadır (Tabibloghmany FS & Ehsandoost, 2014). Tablo 5’de EPS üreten 

çeşitli bakterilerin sağlığa faydaları tanımlanmıştır. Yapılan çalışmalarda EPS’lerin bağışıklık sistemini geliştirici, 

kolesterolü düşürücü, antiülser ve antitümör etkisinin olduğu belirtilmiştir (Soyuçok et al., 2016). EPS-üreten LAB 

(Laktik Asit Bakterileri) üretmeyen bakterilere göre teknolojik açıdan ve gastrointestinal sistemden geçerken daha 

çok dayanıklılık sağlar (Grosu-Tudor&Zamfir; 2014). Ayrıca EPS kolesterol seviyesini ayarlama, patojenik 

biyofilmlerin giderimi/önlenmesi, epitelyal hücrelere yapışma ve bifidobakterilerin miktarlarında artış gibi pozitif 

fizyolojik yanıtlar oluştururlar (Yücesan, 2002; Yıldırım, 2016). O nedenle probiyotik gıdaların eldesinde starter 

kültür olarak EPS-üretici bakterileri seçmek üretici olmayan suşları seçmekten daha avantajlıdır (Patel&Prajapati, 

2013).    

EPS üretici probiyotik bakterilerin sağladığı avantajlar çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Örneğin; 

Nakajima et al. (1992) yaptıkları bir çalışmada Lactobacillus lactis subsp. cremoris’ in EPS üreten ve üretmeyen 

iki suşunda kolestrolü bağlama yeteneğini incelemişler ve elde etttikleri sonuçlara göre EPS üreten suşun daha 

fazla kolestrol bağlama yeteneğinde olduğunu kanıtlamışlardır. Buna benzer çalışmalar EPS üretiminin probiyotik 

bakterinin biyolojik aktiviteleri üzerindeki önemini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, kanserin genetik 

tedavisinde, doku mühendisliğinde, yaraların iyileştirilmesinde veya hastalıkların teşhisinde de EPS 

kullanılabileceği öngörülmektedir. (Çevik&Pirinçci, 2017) 

 

 

Tablo 5. EPS üreten bakterilerin sağlığa faydaları (Patel&Prajapati, 2013). 

EPS kaynağı  Sağlığa faydaları  

Lactobacillus. rhamnosus  Farelerde lenfositleri stimüle etmek  

Bifidobacterium bifidum, S. 
thermophilus CRL 1190   

Antigastritis, antiülser aktivite  

Lactobacillus sp. bulgaricus  Farelere ait splenositleri stimüle etmek  

Bifidobacterium lactis Bb12 Farelerde lenfositlerin çoğalması 

Bacillus licheniformis  Antiviral ve immunostimülatör aktivite  
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L. plantarum, Lactobacillus 
kefiranofaciens WT-2B(T) 

Antimutajenik aktivite  

L. helveticus ssp. jugurti Antitümör özellikler 

Bacillus coagulans  Antioksidan ve antihiperglisemik aktivite  

L. reuteri Domuz eritrositlerinin Enterotoksijenik E. coli 
(ETEC) kaynaklı hemagglutinasyonunun 

engellenmesi ile ETEC’in patojenitesinin 

giderilmesi  
 

 

EPS’lerin Gıda Uygulamaları 

EPS’ler gıdalarda stabilizatör, emülgatör, jelleştirici veya su bağlayıcı ajan olarak kullanılmaktadır. Nişasta, 

galaktomannan, pektin, karreganan ve aljinat gibi bitki ve yosunlardan elde edilen polisakkaritler gıda sanayisinde 

kullanılan polisakkaritlerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır (Freitas et al., 2011). Son yıllarda bitki ve 

yosunlardan üretilen polisakkaritlere alternatif olarak çok düşük konsantrasyonda bile viskoz çözelti oluşturmaları 

ve pseudoplastik yapıya sahip olmaları nedeniyle mikrobiyal ekzopolisakkaritlerin kullanımına olan ilgi 

artmaktadır. Mikrobiyal EPS’lerin yosun ve bitki kaynaklı EPS’lere karşı üstün özellikleri vardır (Nwodo et al., 

2012). Son on yılda ekstremofillerden sentezlenen EPS’ler rapor edilmiştir (Poli et al., 2011). Bu EPS’lerin 

kompozisyon, yapı, sentezlenme özellikleri ve fonksiyonel özellikleri farklılıklar göstermektedir. Yoğun olarak 

araştırılmakta olan bu konuların henüz az bir kısmı sanayiye taşınabilmektedir. 

Çeşitli mikrobiyal kökenli biyopolimerlerin farklı alanlarda uygulamaları tablo 6'da gösterilmiştir. Üretici 

suşu, LAB’lardan biri olan Leuconostoc mesenteroides tarafından üretilen ilk endüstriyel EPS’dir. 1880 yılında 

şeker kamışı ve pancar şurubunda keşfedilmiştir. Yapısal ve moleküler ağırlık farklılıkları nedeniyle, bazı 

dekstranlar suda çözünür ve bazıları çözünmezdir. Dekstran nem tutma, viskozite sağlayarak şekerleme içinde 

şekerin kristallenmesini de önler. Sakız ve jöleli şekerler içinde jelleştirici ajan olarak davranır. Dondurma ve 

pudinglerde bir kristalizasyon inhibitörü olarak görev yapar. İstenen vücut dokusu ve ağız hissi sağlar (Feng et al., 

2018). Bunlara ek olarak, dekstran ayrıca kan plazma arttırıcısı olarak da kullanılmıştır (Kulicke&Heinze, 2005) 

ve birçok kromatografik fazın temel bileşenidir. Açlık, alkali ve asidik koşullarda hayatta kalmaya yardımcı olduğu 

belirlenmiştir (Feng et al., 2018).  

Bitki patojeni Xanthomonas campestris tarafından üretilen ksantan sakızı 1969 yılında gıdalarda kullanılmak 

üzere onaylanmış ikinci mikrobiyal EPS'dir. Xanthan "referans ürün" olarak tanımlanmıştır. Hem gıdada hem de 

gıda dışı uygulamalarda (Becker et al., 1998), süt ürünleri, içecekler, şekerleme, tekstil, unlu mamuller, şuruplar 

ve evcil hayvan gıdaları, yanı sıra yağ, ilaç, kozmetik, kağıt, boya ve tekstil endüstrilerinde önemlidir. Substrat 

olarak glikoz kullanımı ile ksantan üretimi yüksek verim nedeniyle nispeten ucuzdur (% 60-70). Becker ve ark. 

göre, bu biyopolimer düşük konsantrasyonlarda geniş bir yelpazede pH, sıcaklık ve iyonik güç kararlılığı 

sağlayarak yüksek bir viskozite sergiler.  

Ayrıca, EPS’ler gıda matrisinde oldukça arzu edilen reolojik değişiklikler sağlar. Artan viskozite, gelişmiş 

düzenli tekstür ve azalmış pürüzlülük vb. EPS üreten bakteriler üzerinde genetik çalışmalar devam etmekte ve 

modifiye edilen genler ile EPS üretiminin arttırılarak gıda endüstrisinde kullanılabileceği üzerine çalışmalar 

yapılmıştır (Soyuçok et al., 2016) 
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Tablo 6. Mikrobiyal biopolimerler ve uygulamaları (Kranenburg et al. 1999; Patel&Prajapati, 2013).  

Dekstran Glukoz Leoconostoc 
mesenteroides, 

Streptococcus 
mutans 

Şekerleme ürünlerinde nem tutma, viskozite ve 

şeker kristalleşmesini inhibe, veteriner ve insan 

tıbbında kan olarak plazma genişletici veya kan 

akışını iyileştirici ajan ve kolesterol olarak 

indirgeyici ajan, ayırma teknolojisinde ve sulu iki 

fazda doku / hücre kültüründe mikro taşıyıcı olarak 

sistemler, Farklı molekülleri saflaştırma 
Ksantan Glukoz, 

mannoz, 
glukuronik 
asit  

 

Xanthomonas Gıdada viskozizer, stabilizatör, emülgatör ve 

süspanse edici ajan olarak 

endüstriler, gıda olarak kalınlaşma ve stabilize edici 

ajan olarak kullanılır - sıklıkla kullanılır 

ikincil ve üçüncül zırh içinde guar sakızı ile birlikte 

boya, pestisit ve deterjan formülasyonlarında geri 

kazanım, ilaç, kozmetik, baskı mürekkepleri 

(viskoziteyi kontrol etmek, yerleşmek) 

ve jelasyon), yağların geri dönüşümü 
Levan Fruktoz Bacillus, 

Streptococcus, 
Pseudomonas, 
Zymomonas  

 

Tatlı şekerleme ve dondurma üretiminde, 

viskozimetre ve  

stabilizatör olarak 

Aljinat Glukuronik 
asit, 
mannuronik 
asit  

 

Pseudomonas 
aeruginosa ve 
Azotobacter 
vinelandii  

 

Canlı hücreler ve enzimler için bir sabitleme matrisi 
olarak, kaplama 

kurutulmasını önlemek için fidan ve bitki kökleri, 

mikrokapsülleme 

gübreler, pestisitler ve besin maddeleri için matris, 

hipoalerjik 

yara iyileştirici doku 
Emulsan Şeker ve yağ 

asitleri  

 

Acinetobacter 
calcoaceticus  

 

ham petrolün geri kazanımı ve diğer uygulamalar 

aljinat için benzerdir 

Pseudomonas 
fluorescence 

Çeşitli gıdalarda emülsifiye edici ajan 

Jelan Glukoz, 
ramnoz, 
glukuronik 
asit  

 

Sphingomonas 
paucimobilis  

 

Gıdalar için stabilizatör ve süspansiyon ajanı 

olarak. Jelleşme maddesi olarak 

Özellikle deniz mikroorganizmalarını incelemek 

için kültür ortamını katılaştırarak 

Kelcogel / 

Gelrite  

Glukoz, 
ramnoz, 

Sphingomonas 

paucimobilis  

Gıdalarda süspansiyon ajanı ve stabilizasyon 

maddesi, jelleştirme 
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glukuronik 
asit  

 

Selüloz Glukoz Acetobacter spp.  

 

İnsan tıbbında, yanıkları veya ameliyatları 

iyileştirmek için geçici suni deri olarak 

yaralar, doğal sindirilmeyen lifler olarak 

beslenmede (ki bunlar 

ayrıştırmada amino asitler, vitaminler ve mineraller 

ile emprenye edilmiş) 

Görsel-işitsel ekipmanlarda akustik membranlar 

olarak teknoloji 
Kurdlan Glukoz Rhizobium meliloti 

ve Agrobacterium 
radiobacter  

 

Bir jelleştirici ajan olarak, immobilizasyon matrisi, 

zidovudin ile birlikte curdlan 

(AZT), umut verici yüksek antiretroviral aktivite 
gösterir (anti-AIDS-ilaç), Antitrombotik aktivite ve 

diğer biyomedikal uygulamalar 
Hiyaluronik 
asit 

Glukuronik 
asit, N-asetil 
glukozamin  

 

Streptococcus equii 
ve Streptococcus 
zooepidemicus  

 

Oftalmik cerrahide göz sıvısı yerine, yapay gözyaşı 

sıvısında, yara iyileşmesinde sinoviyal sıvı 

replikası, kozmetik endüstrisi (losyonlar, 

nemlendirici madde) 

Süksinogluka

n 
Glukoz, 
galaktoz 

Alcaligenes 
faecalis var. 
myxogenes  

 

Jelleştirici ve diğer fonksiyonlar kurdlan ile aynıdır 

Asetan Sellobioz, 
glukoz  

 

Acetobacter 
xylinum  

 

Gıda için viskozlaştırıcı ve jelleştirici madde olarak. 

Tatlı üretimi için, şekerleme ve sirke. 

BioFill  

U.S. Pat. No. 
6599518 
(2003) 

Sellobioz, 
glukoz  

 

Acetobacter 
xylinum  

 

Genel plastik cerrahide implant material 

Glukuronan Glukuronik 
asit polimeri  

 

Sinorhizobium 
meliloti M5N1CS, 
Gluconacetobacter 
hansenii  

 

Gıda ve kozmetik ürünleri 

Kolanik asit Fukoz, 
glukoz, 
glukuronat, ve 
galaktoz  

 

E. coli, Shigella 
spp., Salmonella 
spp., Enterobacter 
spp.  

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri 
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EPS’lerin Diğer Uygulamaları ve Gelecekteki Beklentiler 

Mikrobiyal EPS’ lerin sahip oldukları kompleks yapıları, bu alanların çeşitliliğini de arttırmakta ve 

kullanımını cazip hale getirmektedir. Sahip oldukları üstün özellikler bu biyomateryali ve üretici 

mikroorganizmaları günümüzde önemli kılmıştır. Gelecekte de hem endüstriyel kullanımların hem de bilimsel 

çalışmaların odağı olacağı şüphesizdir.  

 

Tablo 6’da verildiği gibi EPS’lerin tekstil, petrol arıtma, madencilikte metal ayırma, endüstriyel atık arıtma, 

ilaç üretme, kozmetik, tıp ve gıda sanayisi gibi geniş bir yelpazede birçok kullanım potansiyeli vardır 

(Patel&Prajapati, 2013).  

Bakteriyel EPS endüstriyel uygulamaları açısından sınırlıdır. Atıkların substrat olarak kullanımı ile daha 

yüksek EPS verimi, daha düşük üretim maliyeti ve geri kazanım süreçleri sağlanmalıdır. Bu amaçla farklı 

kaynaklardan mikroorganizma taramasına gidilmeli. Örneğin Lactobacillus ve Weissella türlerinde olduğu gibi 

optimize koşullar altında litrede 18 g/l gibi yüksek miktarlarda üretim sağlanmalı (Patel&Prajapati, 2013; Adesulu-

Dahunsi et al., 2018). Bulunacak böyle yüksek EPS üreten suşlarla ilgili maliyetlerdeki sorunları çözmek için 

araştırmalar yapılmalıdır. 

Bakteriyel EPS uygulamaları endüstri (tekstil, süt ürünleri, kozmetik vb.), sağlık (tıp ve ilaç) ve çevre 

(iyileştirme, flokülasyon vb.) yanında, onun flokülasyon işlemindeki uygulamaları özellikle sağlık giderlerinin 

azalmasında ve şehirlerde çevre-dostu atık su arıtma proseslerinin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı 

olacaktır. Alüminyum sülfat ve poli-alüminyum klorür gibi alüminyum tuzları, poliakrilamid türevleri ve 

polietileniminin organik sentetik polimerleri atık su arıtım tesislerinde partiküllerin süspansiyonunda flokülant 

olarak kullanılmaktadır. Bu flokülantların nörotoksisite, karsinojenite ve Alzheimer hastalığı gibi olumsuz sağlık 

etkilerine sahip olduğu gösterilmiştir (Ruden, 2004). Mikrobiyal EPS’ler güvenli bir alternatif flokülasyon ajanları 

olarak kullanılabilir. Çok sayıda araştırmacı EPS biyopolimerleri ile yüksek flokülasyon rapor etmiştir. Bu 

nedenle, özellikle büyük ölçekli endüstriyel süreçlerde su ve atıksu arıtımı için uygulanabilirler (Patel&Prajapati, 

2013). 

EPS ayrıca metal iyonlarının alımına katılırlar ve azaltılmış oksijen gerginliğinin sağlanmasına katkıda 

bulunabilir. Pseudoalteromonas spp. SM9913 (psikrotolerant bakteri)’den elde edilen EPS’nin aynı suşun soğuğa 

adapte olmayı sağlayan proteaz MCP-01 proteininin üretimini teşviklediği saptanmıştır (Aparna et al., 2013).  Yine 

EPS Fe+2, Zn+2, Cu+2 ve Co+2 dahil olmak üzere birçok metal iyonunu bağlayabilmektedir (Qin, 2007). Çok iyi bir 

flokülant olduğu için kolloidal ve süspansiyon haldeki partikülleri kümelemesi de çalışılmalıdır. 

 

3. Sonuç 
 

  Mikrobiyal biyopolimerler olan EPS’ler bahsedilen sahip olduğu tüm doğal koruyucu rollerinden dolayı 

üretici mikroorganizmaları kuvvetli bir probiyotik potansiyeli taşır. Gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınan, 

mukozal ve sistemik immüniteyi düzenleyerek, bağırsaklarda besinsel ve mikrobiyal dengeyi sağlayarak 

konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen bu canlı mikroorganizmalar günümüzde önemli fonksiyonel gıda 

bileşenleridir. Fonksiyonel gıdalar iyi olmayı ve/veya hissetmeyi geliştiricilikleri nedeniyle, tüketimi ile toplumda 

sağlıklı beslenme sağlanabilecek ve insan hayatında konforlu süreler artabilecektir.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adesulu-Dahunsi%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29337101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adesulu-Dahunsi%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29337101
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Teşekkür 
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146-)  MİKORİZA AŞILAMASI, FARKLI DOZLARDA MAGNEZYUM VE FOSFOR 
UYGULAMALARININ BUĞDAY BİTKİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ 

Ahmet ALMACA1 Halide YILDIZTEKİN2  

 

1: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Şanlıurfa, TÜRKİYE  
2: Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Şanlıurfa,  

TÜRKİYE 

 

Bu çalışma, mikoriza aşılaması, farklı dozlarda magnezyum ve fosfor dozu uygulamalarının Harran serisi 

toprağında yetiştirilen buğday bitkisinin gelişimi ve fosfor alımına etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırma sera koşullarında yürütülmüştür. Buğday çeşidi olarak Fırat-93, mikoriza aşılamasında ise Glomus 
mossea kullanılmıştır. Fosfor dozları 0, 3, 6 ve 9 kg P2O5 da-1 ve magnezyum dozları 0, 2.5 ve 5 kg Mg da-1 olarak 
uygulanmıştır. Fosfor kaynağı olarak triple süper fosfat ve magnezyum kaynağı olarak magnezyum sülfat 

kullanılmıştır. Çalışma, faktöriyel tesadüf parselleri deneme deseninde 3 tekerürlü olarak kurulmuştur. Mikoriza 

aşılaması yapılan ve 0, 3, 6, 9 kgda-1 P2O5 uygulanan konularda üst aksam ağırlığı 3.15g/bitki olarak en yüksek 6 

kgda-1 P2O5 konusunda belirlenmiştir. Mikoriza ve fosfor interaksiyonu istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. 

Üst aksamda en yüksek fosfor içeriği mikoriza aşılanmış, 9 kgda-1 P2O5 uygulamasında %0.38 olarak 
belirlenmiştir. Mikoriza, fosfor ve magnezyum sülfat uygulamalarında üst aksamda fosfor içeriği değerleri 

arasındaki farklılıklar her uygulama kendi içinde değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. 

Uygulamalarda mikro element içerikleri açısından, çinko dışında önemli farklılık belirlenmemiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Mikoriza, Magnezyum, Fosfor, Buğday. 

The Effect of mycorrhizae inoculation and different doses magnesium and phosphorus applications growth 
of wheat* 

Ahmet ALMACA1 Halide YILDIZTEKİN2  

1: Harran University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Sanliurfa, TURKIYE  
2: Harran University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Soil Science and Plant 

Nutrition, Sanliurfa, TURKIYE  

This study was conducted to determine the effect of mycorrhizal inoculation, different doses magnesium and 
phosphorus applications on growth and phosphorus uptake of wheat plant grown in Harran series soil. The research 
was carried out in greenhouse conditions. Fırat-93 was used as a wheat variety and Glomus mossea was used as a 
mycorrhizae inoculation. Phosphorus doses as 0, 3, 6 and 9 kg P2O5 da-1 and magnesium doses as 0, 2.5 and 5 kg 
Mg da-1 were applied. Triple superphosphate as Phosphorus source and magnesium sulphate as magnesium source 
were used. The study was established as randomized plot factorial experiment design with three replications. In 
the case of mycorrhiza inoculated and 0, 3, 6, 9 kg P2O5 da-1 applied, the above-ground plant dry weight was 
determined as 3.15 g/plant with the highest 6 kg P2O5 da-1. Mycorrhiza and phosphorus interactions are statistically 
insignificant. The highest phosphorus content in the above-ground plant was found inoculated with mycorrhiza 
and as 0.38% in 9 kg P2O5 da-1application. The differences in the values of phosphorus contents in the above-
ground plant of mycorrhiza, phosphorus and magnesium applications are statistically significant when each 
application is evaluated in itself. In terms of micro element contents in applications, no significant difference was 
determined except zinc. 

KEY WORDS: Mycorhizae, Magnesium, Phosphorus, Wheat.  
*:Taken from MSc thesis study 
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147-)  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ ELEŞTİREL 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ayşe Gökçe ULAŞ1, Sacide KARAKAŞ2, Ayşe Gizem ŞAHMELİKOĞLU2, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı, 2Adnan Menderes 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 
 
Amaç: Sporcu performansını artırmada antrenman ve genetik faktörlerin yanı sıra sporcu beslenmesi önemli bir 

yer tutmaktadır. Günümüzde, sporcuların beslenme alışkanlıkları ne derece sağlıklı ve düzenli olursa 

performanslarının da o derece yüksek olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada elit olan ve olmayan sporcuların 

antrenman öncesi ve sonrası  beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi edinmeyi amaçladık. 

Bulgular: Bu çalışmaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri  Fakültesi’nden 80’i elit olmak üzere 

toplam 931  öğrenci katılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler anket aracılığıyla toplanmış olup istatiksel 

hesaplamalarda SPSS (version 20.0) programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler chi-square analizi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Beslenme alışkanlıkları düzeylerinin elit sporcu olup olmama değişkeni ile ilişki durumu 

değerlendirmesinde toplam 23 soruya verilen cevaplarda 14 maddede anlamlı sonuç bulunmuş olup  p değeri 

‘p<0,05’ olarak belirlenmiştir.  

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre beslenme alışkanlıkları konusunda elit sporcular ile elit olmayan sporcular 

arasında belirgin bir farklılık saptandı. Elit sporcuların antrenman öncesi ve sonrasında beslenme konusunda daha 

bilinçli davrandıkları belirlendi. 

Anahtar kelimeler: Sporcu beslenmesi, elit sporcu, chi-square analizi 

 

Aydin Adnan Menderes University Faculty of Sports Sciences Students’ Critical Evaluation of Nutrition 

Habits 

 

Aim: In training and genetic factors and athlete nutrition have an important role in increasing the performance of 

athletes Nowadays, when the athletes' eating habits are healthy and organized, their performance is also high at 

that time. In this study, we aimed to obtain information about pre and post-training eating habits of elite and non-

elite athletes. 

Results: 80 of them elite, a total of 931 students from Aydın Adnan Menderes University School of Sport Sciences, 

participated in this study. The data obtained from the study were collected via questionnaires and SPSS (version 

20.0) program was used in the statistical calculations. The obtained data were evaluated using chi-square analysis. 

In evaluating the relationship between eating habits and elitist athlete variables, a total of 23 questions were 

answered in 14 items and the ‘p’ value was determined as 'p <0,05'. 
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Conclusion: According to findings obtained from this study, there is a significant difference between elite and 

non-elite athletes in terms of eating habits. Elite athletes are more conscious about nutrition before and after 

training. 

Key words: sports nutrition, athletic nutrition, elite athlete, chi-square analysis 

Giriş 

İnsan sağlığı pek çok farklı faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin en önemlisi beslenmedir (Mustafa Saygın, 

2011). Özellikle sporcular için beslenme hayati önem taşımaktadır. Sağlıklı bir sporcunun yaşı, cinsiyeti, branşı, 

spor sezonu döneminde olup olmaması ve antrenman sıklığı göz önünde bulundurularak ihtiyacı olan tüm besin 

maddelerinin yeterli miktarda karşılanması gereklidir.  

Sporcular performanslarını iyileştirmek ve zirve performanslarına ulaşabilmek için kendilerine uygun ve düzgün 

bir beslenme programı uygulamalıdır. (Güneş, 2013)Uygun bir beslenme programı sporcunun dayanıklılığının 

kuvvetinin ve gücünün artırılmasına önemli katkı sağlar. Sporcunun vücudunda makro ve mikro besinlerin 

eksikliği performansını olumsuz yönde etkiler. Dengeli ve yeterli beslenme sporcunun hem verimi hem de yaşam 

kalitesini artırır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sporcunun zirve performansına ulaşmasını engeller. Bundan dolayı 

sporcuların ihtiyaç duydukları besinleri bilmeleri ve doğru zamanda doğru besini nasıl tüketeceklerini bilmeleri 

gerekmektedir. (Ersoy, 2012) (Güneş, 2013) 

Yetersiz ve dengesiz beslenme sporcularımızda önemli bir sorundur. Sporcunun yaşamını sağlıklı olarak 

sürdürebilmesi, ileri yaşlarda oluşabilecek diyabet, kalp-damar hastalıkları, obezite ve hormon bozuklukları gibi 

kronik hastalıkların önlenmesi açısından beslenme bilgisi ve bu bilgiyi doğru olarak uygulaması hayati önem 

taşımaktadır. (Gülgün Ersoy, 2012) 

Bu çalışmayla elit olan ve olmayan sporcuların antrenman öncesi ve sonrası  beslenme alışkanlıkları hakkında 

bilgi edinmeyi amaçlandı. 

Materyal-Method 
 
Çalışmaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri  Fakültesi’nde öğrenim gören 80’i elit olmak üzere 

toplam 931 öğrenci katıldı. 53043469-050.04.04 sayılı 2017/1148 protokol nolu etik kurul onayı ve Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin 47751432-602.01.01 sayılı onay ve izinleriyle çalışma 

yürütülmüştür. Çalışma, öğrencilere anket şeklinde uygulanmıştır. Yapılan ankette “Sporcuların Beslenme 

Alışkanlıkları”nı (23 soru) belirmek amacına yönelik sorular bulunmaktadır. Katılımcılara yöneltilen sorular 

(Koçak, 2008), (Baysal, 2009), (Güneş, 2013) ve (Ersoy, 2012)’un çalışmalarından faydalanılarak oluşturulmuştur.  

Sorular uzman görüşlerine sunularak değerlendirilmiştir.  

Sporculara anketin içeriği ile ilgili ön bilgi verilmiş daha sonra bu anketler doğrudan uygulanmıştır. Anketler 

katılımcı sporular tarafından doldurulduktan sonra kontrol edilmiş ve toparlanıp değerlendirmeye alınmıştır. 

Sonuçlar SPSS (version 20.0) programında analiz edilmiştir. Elde edilen verilere chi-square analizi yapılmış ve 

p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilerek  elit ve elit olmayan sporcuların beslenme bilgi düzeyleri arasında  

anlamlı farklılık olup olmadığına bakılmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 

Çalışmaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük, beden eğitimi 

öğretmenliği, rekreasyon, spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören sporcular katılmıştır. Antrenörlük bölümü 

257 kişi (%27,6), beden eğitimi öğretmenliği 253 kişi (%27,2),  rekreasyon bölümü 236 kişi (%25,3) ve spor 

yöneticiliği bölümü 185 kişi  (%9,9)' dir. Bu sporcuların yaş grupları  17-19 yaş arası 196 kişi, 20-22 yaş arası 405 

kişi, 23-25 yaş arası 306 kişi, 26-28 yaş arası 23 kişi,  29-30 yaş arası 1 kişidir. Katılımcıların haftada antrenman 

yapma süreleri en fazla 1-5 saat ile 349 kişi, en az 31-35 saat ile 2 kişi olduğu görülmüştür. Katılımcıların 85'i elit 

sporcu değilken 80'inin elit sporcu olduğu görülmüştür. En yüksek kişi sayısını içeren (37 kişi) elit sporculuk süresi 

4-6 yıldır. 

Çalışma kapsamındaki sporculara beslenme alışkanlılarına yönelik ne sıklıkla yemek yedikleri, ne kadar su 

tükettikleri, antrenman öncesi ve sonrasına tükettikleri besinler gibi kapsamlı sorular sorulmuştur. 

 

Tablo 1: "Günde kaç ana öğün tüketiyorsunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 1 öğün N 2 61 10,43 
0,015 % 3,2 96,8 

2 öğün N 17 286 
% 5,6 94,4 

3 öğün N 47 414 
% 10,2 89,8 

4 öğün ve daha 

fazla 
N 14 90 
% 13,5 86,5 

Tablo 2: "Günde kaç ara öğün tüketiyorsunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı  

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 1 öğün N 18 289 7,88 
0,048* % 5,9 94,1 

2 öğün N 44 415 
% 9,6 90,4 

3 öğün N 15 138 
% 9,8 90,2 

4 öğün ve daha 

fazla 
N 3 9 
% 25,0 75,0 

 

Tablo 3: "Günde kaç litre su tüketiyorsunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 1 litreden az N 6 86 36,52 
0,00* % 6,5 93,5 

1-1,5 litre N 18 238 
% 7,0 93,0 

1,5-2 litre N 20 318 
% 5,9 94,1 

2-2,5 litre N 16 155 
% 9,4 90,6 
N 20 54 
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2,5 litre ve daha 
fazla 

% 27,0 73,0 

Tablo 4: "Enerji içeceği tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 23 290 0,930 
0,335 % 7,3 92,7 

Hayır N 57 561 
% 9,2 90,8 

Tablo 5: "Etiket okuma alışkanlığınız var mı?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 50 367 11,100 
0,001* % 12,0 88,0 

Hayır N 30 484 
% 5,8 94,2 

Tablo 6: "İşlenmiş gıda tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 43 509 1,113 
0,291 % 7,8 92,2 

Hayır N 37 342 
% 9,8 90,2 

Tablo 7: "Günlük beslenmenize dikkat ediyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 64 467 18,835 
0,000* % 12,1 87,9 

Hayır N 16 384 
% 4,0 96,0 

Tablo 8: "Antrenman öncesi su tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 75 548 28,464 
0,000* % 12,0 88,0 

Hayır N 5 303 
% 1,6 98,4 

 

Tablo 9: "Antrenman sırası su tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 71 562 17,329 
0,000* % 11,2 88,8 

Hayır N 9 289 
% 3,0 97,0 

Tablo 10: "Antrenman öncesi protein tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 50 343 14,767 
0,000* % 12,7 87,3 

Hayır N 30 508 
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% 5,6 94,4 
Tablo 11: "Antrenman sırası protein tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 24 212 1,000 
0,317 % 10,2 89,8 

Hayır N 56 639 
% 8,1 91,9 

Tablo 12: "Antrenman sonrası protein tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 61 359 34,269 
0,000* % 14,5 85,5 

Hayır N 19 492 
% 3,7 96,3 

Tablo 13: "Antrenman öncesi karbonhidrat tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 60 525 5,546 
0,019* % 10,3 89,7 

Hayır N 20 326 
% 5,8 94,2 

Tablo 14: "Antrenman sırası karbonhidrat tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 20 301 3,481 
0,062 % 6,2 93,8 

Hayır N 60 550 
% 9,8 90,2 

 

 

Tablo 15: "Antrenman sonrası karbonhidrat tüketiyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 59 504 6,455 
0,011* % 10,5 89,5 

Hayır N 21 347 
% 5,7 94,3 

Tablo 16: "Kamp sırasında beslenmenize dikkat ediyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 71 477 32,288 
0,000* % 13,0 87,0 

Hayır N 9 374 
% 2,3 97,7 

Tablo 17: "Besin desteği kullanıyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 27 17 3,78 
0,000* % 61,4 38,6 
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Hayır N 53 834 
% 6,0 94,0 

Tablo 18: "Vitamin takviyesi kullanıyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların dağılımı 

  x2 
p Elit sporcu Elit değil 

 Evet N 22 16 3,27 
0,000* % 57,9 42,1 

Hayır N 58 835 
% 6,5 93,5 

Bu çalışmanın  amacı elit olan ve olmayan sporcuların beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek ve 

karşılaştırmaktır. 

Güneş, sporcuların yeterli ve dengeli beslenmelerinin, ihtiyaçları olan mikro ve makro besin öğelerini 

karşılamak için yeterli olduğunu belirtmektedir (Güneş, 2013). 

Alaunyte ve ark. yeterli besin alımının, elit sporcuların performansını optimize etmek için önemli 

olduğunu söylemişler ve yaptıkları çalışmaya katılan profesyonel rugby oyuncularının beslenme bilgilerinin yeterli 

düzeyde olduğunu belirlemişlerdir (Leva Alaunyte, 2015).  

Yaptığımız çalışma literatürde yer alan bu çalışma ile uyumlu değildir. 

Tekin ve ark (2005) yaptıkları çalışmada Taekwondo sporuyla uğraşan sporcuların yeteri kadar 

beslenebildikleri ve beslenmenin önemine inandıklarını ortaya çıkarmıştır. Ancak çalışmanın sonucunda bazı besin 

öğelerinin alımında doğru uygulama içerisinde bulunmalarına karşı bazı besin öğelerinin alımında da hatalı 

uygulama içerisinde bulundukları ortaya çıkmıştır (Murat Tekin, 2005). 

Futbol gibi uzun süreli sporlarda antrenman ve maçlar, makro ve mikro besin alımı ihtiyacını önemli 

ölçüde artırmaktadır (P. Hespel, 2006). Karbonhidratın günlük alınan toplam enerjiye orantılı bir şekilde 

tüketilmesinin yanında, toparlanmayı optimize etmek için; antrenmanlardan önce ve sonra protein ve 

karbonhidratların stratejik alımı teşvik edilmelidir (Louise M. Burke, 2006).  

Sporcular, antrenman ve sıvı alımını, egzersiz yüklerine uyacak şekilde ayarlamalıdır (Sports Dietitians 

Australia). Sporcular, egzersiz sonrası beslenme sürecinin beslenme sürecine olan etkisinden haberdar edilmelidir. 

Toparlanma beslenmesinin ana hedefleri, uygun aralıklarla yeterli protein sağlayarak karbonhidrat depolarını 

yeniden doldurmak ve kas protein sentezini maksimuma çıkarmaktır (Res, 2014). Sporcular, aktivite durumuna 

göre besin tüketmelidir (SCAN/CPSDA registered dietitians , 2014). 

 Kanıta dayalı diyet takviyelerinin hassas kullanımı futbol performans optimizasyonunda da rol 

oynayabilir (César Chaves Oliveira, 2017). Futbolcularda 5 gün boyunca 20 g/ gün verilen kreatin takviyesi, 

sıçrama ve sprint gibi kısa süreli yüksek şiddetli eforlarda olumlu etki göstererek performansı arttırmaktadır 

(Yunus Öztaşyonar, 2017). 
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Biz de çalışmamızda elit sporcuların elit olmayan sporculara göre daha sık besin takviyesi kullandıklarını  

tespit ettik. 

Ashley Andrews ve arkadaşları sporcu beslenmesinin; öğrenci-sporcular ve antrenörleri tarafından göz 

ardı edildiğini belirtmişlerdir (Ashley Andrews, 2016). 

Lenka H. Shriver ve arkadaşları bayan kolej atletlerinin beslenme alışkanlıklarını değerlendirmek üzere 

yürüttükleri çalışmada; atletlerin ihtiyaçları olan enerji ve karbonhidrat miktarını karşılayamadıklarını tespit 

etmişlerdir (Lenka H. Shriver, 2013). 

Acar (2008) yapmış olduğu çalışmada Boks spor branşıyla uğraşan 19 bayan, 98 erkek toplam 117 

sporcunun beslenme alışkanlıklarını değerlendirmiş ve sporcuların besinleri tanıma ve sporcu beslenmesi 

konusunda oldukça iyi sayılabilecek bir bilgiye sahip olduklarını saptamıştır. Sporcuların beslenme eğitimlerinin 

büyük bir çoğunluğunu antrenörlerinden aldıklarını belirlemiş ve antrenörlerin sporcuların beslenmesi ve 

alışkanlıkları konusunda önemli bir yere sahip olduğu, eğitimin beslenme bilgisi konusunda oldukça etkili 

olduğunu söylemiştir (Acar, 2008). 

Rosenblom ve ark.(2002), sporcuların beslenme bilgi düzeylerini belirlemek için uyguladıkları anket 

çalışmasında, erkek ve kız sporcuların beslenme bilgi düzeyleri arasında önemli bir farkın olmadığını tespit 

etmişlerdir. 

Çongar ve Özdemir (2004)’in yapmış olduğu çalışmaya bakacak olursak  benzer bir şekilde cinsiyet 

farklılığının beslenme bilgi düzeyleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı görülebilir. Bu çalışmaların sonuçlarına 

bakacak olursak, sporcuların beslenme konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve beslenme konusunda eğitim 

almaları gerektiği görülmektedir. 

Çalışmamızda “Beslenme Alışkanlıkları Düzeyleri” nin elit sporcu olup-olmama değişkeni ile ilişki 

durumu değerlendirmesinde 14 soruya verilen cevaplarda (p<0,05) olarak anlamlılık belirlenmiştir. Beslenme 

alışkanlıkları ile elit sporcu olup-olmama arasındaki anlamlılık sırasıyla "Günde kaç ara öğün tüketiyorsunuz?" 

(p=0,048), "Günde kaç litre su tüketiyorsunuz?" (p=0,000), "Etiket okuma alışkanlığınız var mı?" (p=0,001), 

"Günlük beslenmenize dikkat ediyor musunuz?" (p<,000), "Antrenman öncesi su tüketiyor musunuz?" (p<,000), 

"Antrenman sırası su tüketiyor musunuz?" (p=0,000), "Antrenman sonrası su tüketiyor musunuz?" (p<,000), 

"Antrenman öncesi protein tüketiyor musunuz?" (p=0,000), "Antrenman sonrası protein tüketiyor musunuz?" 

(p=0,000), "Antrenman öncesi karbonhidrat tüketiyor musunuz?" (p=0,019), "Antrenman sonrası karbonhidrat 

tüketiyor musunuz?" (p=0,011), "Kamp sırasında beslenmenize dikkat ediyor musunuz?" (p=0,000), "Besin 

desteği kullanıyor musunuz?" (p=0,000) ve "Vitamin takviyesi kullanıyor musunuz?" (p=0,000) olarak 

belirlenmiştir. Geriye kalan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde p<0,05 koşulunu sağlamadığı görülmüştür. 

 Elde edilen bulguya göre Beslenme Alışkanlıkları Düzeylerinin elit sporcu olma-olmama değişkeni 

öznelinde ilişkili olan soruların değerinin “0” a yakın olmaları ilişki düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Çalışmamız literatürde yer alan diğer çalışmaların büyük bir kısmıyla uyumluluk göstermiştir. 
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Özet 

Madya, Hexaplex trunculus, predatör deniz salyangozlarını barındıran Muricidae ailesinin Akdeniz kıyılarında 

geniş yayılım gösteren türlerindendir. Madya predatör davranışları sebebi ile özellikle Akdeniz midyesi olmak 

üzere, çift kabuklu yetiştiricilik alanlarında istenmeyen bir tür olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada madyanın 

Akdeniz midyesi üzerine predatör davranışları araştırılmıştır. Madya ve Akdeniz midyesi av-avcı ilişkileri daha 

önce hem laboratuvarda hem de sahada incelenmiştir fakat bu çalışma ile midyenin savunma mekanizmalarından 

biri olarak kabul edilen kümelenme davranışı da değerlendirmeye alınmıştır. Bir seri deneme ile farklı boy 

midyelerin kümelenme davranışlarının etkileri gözlenmiştir. İlk denemelerde madya kümelenmemiş olarak 

verilmiş büyük ve küçük midyeleri kolaylıkla tüketmiştir. Sonraki denemelerde de madyalar kümelenmiş halde 

verilen farklı boylardaki midyeleri tüketebilmişlerdir. Küçük midyelerde tüketim miktarları, kümelenmiş grup için 

kümelenmemiş olanlara göre daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Büyük midyeler için ise kümelenme davranışının 

tüketim miktarına anlamlı düzeyde bir etkisi saptanmamıştır (p>0,05). Bu çalışmanın sonuçlarından da 

görülebileceği üzere madya, farklı boylardaki avlarını yüksek başarı oranları ile tüketebilmektedir. Bunun yanı 

sıra avının savunma mekanizmalarından biri olan kümelenme davranışının fonksiyonunu özellikle büyük midyeler 

için etkisiz kılan bir saldırı mekanizmasına sahiptir. Etkili tüketim davranışları ve daha önceden rapor edilmiş olan 

avının bol bulunduğu bölgelerde popülasyonun hızlı şekilde artma özellikleri ile birlikte bakıldığında çift kabuklu 

yetiştiriciliği için alan ve kültür metodu seçiminde mevcudiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Av-avcı ilişkileri, kümelenme davranışı, midye 
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Abstract 

Banded Murex, Hexaplex trunculus is a wide spread member of the predatory marine snail family Muricidae in 

the Mediterranean shores and frequently considered as a pest in bivalve -especially for Mediterranean mussel- 

aquaculture areas. At the present study predatory behaviors of banded Murex, preying on the Mediterranean 

mussel, Mytilus galloprovincialis were investigated. This subject was studied before both in laboratory and in the 

field but with this study clumping behavior, one of the assumed defensive skills of the mussels were observed 

additionally. With a series of experiments effects of clumping behavior of the different sized mussels were 

observed. According to the results, snails can successfully forage on both small and large non-clumped mussels. 

At the next group of experiments snails could forage on clumped mussels again for both small and large sizes. 

Feeding rates were found significantly lower at the experiment with the small clumped mussels (p<0.05) but in 

larger mussels were not different between clumped and non-clumped group (p>0.05). As can be seen from the 

results banded murex can reach the different sized bivalve preys’ flesh with relatively high success rates and was 

not affected by defensive clumping behaviors of the large prey. Due to its effective foraging abilities and 

previously reported its tendency to increase rapidly in the areas where the prey is abundant, presence of this species 

in the field should be considered in culture method and culture area selection. 

Keywords: Prey-predator relationship, clumping behavior, mussel 

Giriş 

Madya, denizel karından bacaklıların oluşturduğu Muricidae ailesi mensubu orta büyüklükte bir salyangoz türüdür. 

Muricidae ailesinin Akdeniz’ deki en yaygın türlerinden biridir ayrıca Atlantik Okyanusu’ nun Fas ve Portekiz 

kıyılarında, gelgit bölgesi veya gelgit altı bölgede 100 m derinliğe kadar kayalık, taşlık, çamurlu, çamurlu-kumlu 

bölgelerde yaşar (Vasconcelos, Gaspar, Joaquim, Matias & Castro, 2004; Peharda & Morton, 2006). Fırsatçı bir 

avcı olarak ekolojik önemi yanında, özellikle batı Avrupa’ da yiyecek olarak ticari değeri kayda değer bir şekilde 

yükselmiştir (Vasconcelos,  Carvalho, Castro & Gaspar, 2008; Sawyer, Zuschin, Riedel & Stachowitsch, 2009). 

Madya, yetiştiriciliği yapılan çift kabuklular üzerine ağır hasarlar verebilmektedir (Peharda & Morton, 2006). Bu 

zararlar genellikle Avrupa istiridyesi (Ostrea edulis) ve Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis) üzerine rapor 

edilmiştir (Zavodnik & Šimunović, 1997). 

Bu çalışmada madya ve doğal avlarından olan Akdeniz midyesi arasındaki av-avcı ilişkileri gözlemlenmiştir. 

Akdeniz midyesi (M. galloprovincialis) Akdeniz’ de yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan ekonomik ve ekolojik 

açıdan önemli bir türdür (Neofitou vd., 2014; Irisarri, Cubillo, Fernández-Reiriz & Labarta, 2015). Madya ve 

Akdeniz midyesi arasındaki av avcı ilişkisi nispeten yoğun olarak çalışılmış bir konudur: Madyanın laboratuvar 

şartları altında tüketim performansı (Peharda & Morton, 2006), tüketim yöntemleri (Morton, Peharda & Harperet, 

2007), doğal şartlardaki av-avcı ilişkileri (Sawyer vd., 2009), juvenil dönem av-avcı ilişkileri (Güler & Lök, 2016) 

ve madyaların grup atakları (Güler & Lök, 2019) olarak tek bir av-avcı kombinasyonu için hatırı sayılır miktarda 

çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, farklı olarak, madya ve Akdeniz midyesi arasındaki av-avcı ilişkileri midyelerin 

kümelenme davranışı şeklindeki savunma mekanizmaları ile ilgili olarak araştırılmıştır. Midyelerin kümelenme 

davranışlarının avcılarının saldırı şekillerini ve tüketim performanslarını etkilediği varsayılmaktadır (Côté & 

Jelnikar, 1999). 
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Materyal ve Metot 

Denemelerde kullanılan midyeler ve madyalar İzmir körfezinden toplanmış ve denemelerin yürütüldüğü Ege 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü Laboratuvarlarında stok tanklarına alınmıştır. 

Laboratuvar şartlarındaki tüm stok ve deneme tankları, sürekli deniz suyu akışına ve havalandırmaya sahiptir. Stok 

tanklarında ortama adapte olup aktif tüketim yapan bireyler denemelere alınmıştır. Denemelerde avcı olarak 55-

70 mm kabuk boyuna sahip madyalar kullanılmıştır. Av olarak ise iki farklı boy grubunda midyeler (20-25 ve 50-

55 mm kabuk boyu) kullanılmıştır. Denemeler, ağ fileler ile ağızı kapatılmış plastik sepetlerin sürekli deniz suyu 

akışlı tanklarda tutulduğu düzeneklerde yürütülmüştür. Yapılan ön çalışmalarda madyalarda toplu avlanma özelliği 

görüldüğü için denemelerin hepsinde her bir deneme sepeti içinde 3 adet madya bulundurulmuştur.  

İlk Denemede madyalara 20–25 mm boyundaki midyeler, her bir deneme sepetine birbirlerine bisus iplikleri ile 

bağlı olmadan, serbest halde ve 10 ar adet olacak şekilde verilmiştir. İkinci deneme 50–55 mm boyunda midyelerin 

madyalara aynı şekilde verilmesiyle kurulmuştur. Her iki denemede de her birinde 3 er madya olmak üzere 28 

deneme sepeti kullanılmıştır. Sonraki iki denemeden önce midyelere bisus iplikçileri ile birbirlerine tutunmaları 

süre verilmiş ve denemeler bu küme haline gelmiş midyelerin madyalara verilmesi şeklinde hazırlanmıştır.  İlk 

denemede, 20–25 mm boyundaki midyeler, madyaların bulunduğu sepetlere yine her bir sepete 10 adet olacak 

şekilde yerleştirilmiştir. Diğer denemede ise 50–55 mm boyundaki midyeler, yine kümeler halinde sepetlere 

yerleştirilmişlerdir. Kümelenmiş midyelerin kullanıldığı her iki deneme de 28 er sepette ve sepet başına 3 er madya 

ile yürütülmüştür. 

Denemeler 1 hafta sürmüştür. Çalışmada, verilen süre sonunda boş midye kabukları sayılmış, her bir sepet için ve 

sonrasında her bir madya için ortalama değerler kaydedilmiş ve ortalama günlük tüketim standart sapmalar ile 

birlikte verilmiştir. Deneme süresi sonunda en az 1 midyenin ölü bulunduğu sepet sayısı (n), denemede kullanılan 

toplam sepet sayısına (N, bütün denemeler için N=28) bölünerek tüketim başarı oranı (TBO) bulunmuştur (Smith, 

Ydenberg & Elner, 1999). Kümelenmiş ve kümelenmemiş midyelerle yapılan denemelerin karşılaştırı Mann-

Whitney U ile yapılmıştır, anlamlılık seviyesi olarak p=0,05 değeri alınmıştır.   

Bulgular 

Denemeler boyunca madyalar midyelerin etine delme ve/veya kabuk kenarlarını çentiklime yöntemleri ile 

ulaşmıştır. Serbest haldeki 20–25 mm boy grubundaki midyelerin tüketilme miktarlarının bulunmaya çalışma 

maksadı ile kurulan ilk denemede madyalar 20-25 mm kabuk boyundaki midyeleri % 89’ luk başarı oranı ile 

tüketmişlerdir (n=25; N=28; TBO=89,28). Deneme süresi boyunca madya gruplarının, % 7’ si 4 midye (n=2; 

N=28; TBO=7,14) tüketirken % 39’ u 2 midye tüketmiş (n=11; N=28; TBO=39,28) ve % 11’ i hiç midye (n=0; 

N=28; TBO=0) tüketmemiştir (Şekil 1). Tüketim miktarları günlük olarak ele alındığında ortalama tüketim 

0,088±0,051 adet midye madya-1, maksimum tüketim 0,19 adet midye madya-1 olarak bulunmuştur. 
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Şekil 1. 20–25 mm boy grubundaki midyeler için, her bir üçerli madya gurubunun tükettiği midye sayısına göre 

yüzde dağılımları. 

Büyük boy midyeler ile yapılan denemede madyalar midyeleri %64 başarı oranı ile tüketmişlerdir (n=18; N=28; 

TBO=64,28). Denemenin sonuçlarına göre sepetlerin % 32’ sinde 1 midye tüketilirken  % 36’ sında hiç midye 

tüketmemiştir (Şekil 2). Bu denemede madyaların ortalama tüketim miktarları 0,049±0,046 adet midye madya-1 

24 saat-1 olarak bulunurken, madya başına günlük en yüksek tüketim 0,143 adet olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 2. 50–55 mm boy grubundaki midyeler için, üçerli madya guruplarının tükettikleri midye sayısına göre yüzde 

dağılımları. 

Kümelenmiş midyeler ile yapılan denemede 20–25 mm boy grubu midyeler ile elde edilen sonuçlara göre madyalar 

midyeleri %75 (n=21; N=28; TBO=75) başarı ile tüketmişlerdir. Madyaların %11’ inin 3 adet, % 39’ unun 1 adet 

midye tükettiği, % 25’ inin hiç midye tüketmediği görülmüştür (Şekil 3). Madya başına 24 saatlik ortalama tüketim 

0,058±0,046 adet midye olmuştur. Bir madyanın maksimum günlük tüketim miktarı 0,143 adet olarak 

kaydedilmiştir. 

Tüketim 
yok
11%

1 midye
25%

2 midye
39%

3 midye
18%

4 midye
7%

Tüketim 
yok
36%

1 midye
32%

2 midye
25% 3 midye

7%
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Şekil 3. Kümelenmiş olarak deneme ortamına alınan 20–25 mm boy grubundaki midyeler için, madyaların 7 gün 

içinde tükettikleri, midye sayısına göre yüzde dağılımları. 

Midyelerin kümelenmiş olarak madyalara verilmesi şeklinde hazırlanan ikinci denemede madyalar 50–55 mm boy 

grubundaki midyeleri % 79’ luk başarı (n=24, N=28; TBO=78,57) ile tüketmişlerdir. Deneme süresi boyunca 

madyaların % 7’ si 4 midye tüketirken % 21’ i tüketim faaliyeti göstermemiş ve % 29’ u 2 midye tüketmiştir (Şekil 

4). Madyaların tüketim ortalamaları 0,075±0,057 adet midye madya-1 24 saat-1 olarak kaydedilirken, en yüksek 

günlük tüketim 0,19 adet olarak ölçülmüştür. 

 

Şekil 4. Kümelenmiş olarak deneme ortamına alınan 50–55 mm boy grubundaki midyeler için, madyaların 

tükettikleri midye sayısına göre yüzde dağılımları.  

Madyaların kümelenmiş ve kümelenmemiş midyeleri tüketim miktarları karşılaştırıldığında kümelenmemiş 20-25 

mm boyundaki midyelerin kümelenmiş olanlardan daha yüksek miktarda tüketildiği tespit edilmiştir (Mann-

Whitney U=261, p=0,026). Büyük midyelerde ise kümelenmiş ve kümelenmemiş grupların tüketim miktarları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Mann-Whitney U=294, p=0,096). 

Tüketim 
yok
25%

1 midye
39%

2 midye
25%

3 midye
11%

Tüketim
yok
21%

1 midye
29%

2 midye
29%

3 midye
14%

4 midye
7%
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Tartışma  

Peharda ve Morton (2006) çift kabukluların madyanın doğal av olarak ilk tercihleri olmayabileceğini 

belirtmektedir. Rilov, Benayahu & Gasith (2004) buna benzer bir yaklaşımla midyelerin madya tarafından 

tüketilmesini bu türün fırsatçı bir avcı olmasına bağlamaktadır. Fakat diğer taraftan delme işlemi özelleşmiş bir 

saldırı mekanizmasıdır ve hedefi sıklıkla çift kabuklulardır (Güler & Lök, 2016). Ek olarak diğer çift kabuklu 

türlerine göre madyanın midyeyi tercih ettiği belirtilmektedir (Morton vd., 2007). Peharda ve Morton (2006) 

küçük, orta ve büyük madya bireyleri ile ortalama 0,07, 0,03 ve 0,06 adet midye gün-1 tüketim ve 55 mm boyundaki 

madyalar için yıllık 12 – 18 yemeklik boy midye tüketimi rapor edilmiştir. Bu çalışmada farklı denemelerde yakın 

hatta birbiri ile örtüşen sonuçlar bulunmakla beraber bazı denemelerde bulunan daha yüksek değerler avcıların az 

da olsa daha büyük olması ve/veya deneme dizaynının toplu tüketime elverecek bir yapıda olması sebeplerinden 

kaynaklanıyor olabilir. Madyaların grup halinde gerçekleştirdikleri saldırıların avantaj yaratabileceği daha önce 

belirtilmiştir (Güler & Lök, 2016; Güler & Lök, 2019). 

Madya ve midye arasında yapılmış olan tüketim şekli denemelerini sonuçlarına genel olarak bakıldığı zaman 

madyanın birbirlerine bisus iplikçikleri ile bağlı ve serbest şekilde verilen midyeleri tüketim miktarları arasında 

önemli bir fark olmadığı görülmektedir. Denemelerin sonuçlarına göre, küçük midyelerle yapılan kümelenme ve 

serbest midye denemeleri sonuçları arasında tüketim miktarları farklı bulunmuş, fakat büyük midyelerle yapılan 

denemelerin sonuçları arasında arasında istatistiksel açıdan farklılık bulunmamıştır. Eğer büyük midyeler göz 

önüne alınırsa madyanın tüketim faaliyetini, midyelerin bir arada bulunmasının ve birbirlerine bağlandıkları bisus 

iplikçiklerinin engellemediği sonucuna varılabilir. Bu sonuç Madyanın midyeleri tüketim şekli ile tutarlılık arz 

eder. Madya avının kabuğunu duruma göre delerek veya çentikleyerek ete ulaşabilmektedir (Morton vd., 2007; 

Güler & Lök, 2016). Denemler boyunca her iki yöntemde gözlenmiştir. Ayrıca madya avının üzerinde farklı 

noktada konumlanabilmektedir. Peharda ve Morton (2006) madyanın avını tüketirken birçok farklı bölgeye 

odaklanabildiğini göstermiştir. Bu durumda avına farklı noktalardan saldırabilmektedirler. Tüm bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda, midyenin kümelenmiş olmasının madyanın tüketim faaliyetini önemli ölçüde 

engellemeyeceği sonucuna varılabilir. Diğer bir taraftan, küçük midyelerle yapılan kümelenme ve serbest midye 

denemeleri sonuçları arasında çıkan fark göz önünde bulundurulacak olursa, konu hakkında farklı yorumlara 

ihtiyaç olacaktır. Burada madyanın grup halinde avlanmasının sonuçları hesaba katılabilir. Küçük midyelerin sık 

dizilimi 2 veya 3 madyanın aynı midyeye saldırmasını zorlaştıracağı düşünülebilir. Bu yorum küçük midyelerle 

yapılan kümelenme ve serbest midye denemeleri sonuçları arasında çıkan farkı açıklamak için kullanılabilir. 

Sonuç  

Madya çift kabuklu yetiştiricilik alanlarında istenmeyen tür olarak belirlenmiş fırsatçı predatör bir organizmadır. 

Bu çalışmanın sonuçlarından da görülebileceği üzere avını yüksek başarı oranları ile tüketebilen ve ayrıca avının 

savunma mekanizmalarından biri olan kümelenme davranışının fonksiyonunu özellikle büyük midyeler için etkisiz 

kılan bir saldırı mekanizmasına sahiptir. Bunun yanı sıra avının bol bulunduğu –özellikle midye yatakları ve 

yetiştiricilik sahaları- bölgelerde hızlı bir şekilde çoğaldığı ve normalde olduğundan daha yoğun hale geldiği rapor 
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edilmiştir. Bu özellikleri ile bakıldığında çift kabuklu yetiştiriciliği için seçilecek alanlarda ve seçilecek kültür 

metodunda mevcudiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 
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149-)  MİKROBİYOTA VE OBEZİTE İLİŞKİSİ 

Büşra BAŞAKCI1, Dide KILIÇALP KILINÇ1, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 
 
GİRİŞ-AMAÇ 

İnsan vücudundaki hologenomik gen havuzunun büyük bir bölümünü oluşturan mikroorganizmalar bir organ gibi 

işlev gören mikrobiyotayı oluşturur. Özellikle bağırsak mikrobiyotasında bulunan yararlı ve zararlı 

mikroorganizmalarının kompozisyonunun bozulmasıyla alerji, çölyak, otizm, obezite, diyabet, hipertansiyon, 
metabolik sendrom, kolorektal kanser başta olmak üzere pek çok hastalık meydana gelir. Bu çalışma mikrobiyota 

ile obezite ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma literatür taraması olup Google Scholar, PubMed, Clinical Key veri tabanında 2009-2018 yılları arasında 

yayınlanan makaleler incelenerek yapılmıştır. Taramada mikrobiyota, mikrobiyota ve obezite, intestinal 

mikrobiyota kelimeleri ve bu kelimelerin ingilizceleri kullanılmıştır. 

 

TARTIŞMA-SONUÇLAR 

Çalışmada incelenen makalelerde bağırsak mikrobiyotası beslenme şekli, antibiyotik kullanımı, doğum şekli, 

gebelik yaşı ve çevre gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Obez bireylerin mikrobiyotalarının incelendiği 

çalışmalarda bakteri kolonizasyonundaki Firmicutes ve Actinobacteria bakterileri sayısı artarken Bacterioidetes, 

Lactobacillus ve Bifidobakterium bakterilerinin sayısının azaldığı bulgusuna varıldığı görülmüştür. Bu 

gözlemlerin yanında bireylerde obezite oluşmadan önce obez tip bağırsak florasının oluşması; ardından 

immünolojik ve davranışsal değişikliklerin meydana gelmesi obezite ile bağırsak mikrobiyotası arasında bir ilişki 

olabileceğini göstermektedir. Obezite ile mikrobiyota arasında nasıl bir ilişki olduğuna dair bazı hipotezler ortaya 

atılmakla birlikte tam olarak bilinmemektedir. Obezitenin, mikrobiyota kolonizasyonun değiştirilmesi ile 

düzeltilebileceği düşünülse de bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: mikrobiyota; mikrobiyota ve obezite; intestinal mikrobiyota 

 

  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

9 
 

150-)  SİLİFKE YEREL KOŞULLARINDA MUZ SERASI YAPIMI VE ÖNEMİ 

Aşkın BAHAR1    Levent SON2 

1Selçuk Üniversitesi, Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu-Taşucu-Mersin 

2Mersin Üniversitesi, Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu-Silifke-Mersin 

 

Öz 

Türkiye’de muz üretimi yoğun olarak Akdeniz Bölgesinde subtropik iklim özelliği gösteren kıyı alanlarda 

yapılmaktadır. Bu çalışma, son yıllarda örtü altı muz yetiştiriciliğinin çok hızlı geliştiği Silifke yöresinde 
yapılmıştır. Çalışmayla Silifke yöresinde yerel muz seralarının yapım maliyetinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Örtü altı muz yetiştiriciliğinde ilk kurulum maliyetleri çok fazladır. Buna karşılık yüksek getirisi nedeniyle 

üreticiler örtü altı yetiştiriciliğini tercih etmektedirler. Türkiye’de subtropik bölgelerde don olaylarına dayanım 

açısından erkenci üretim yapılması, meyve kalitesi ve verimin yüksek olmasından dolayı örtü altında muz 

üretiminden açıkta yapılan üretime göre daha iyi sonuç elde edilmiştir. Silifke’de açık alanda muz yetiştiriciliği 

kuvvetli yerel rüzgarlar nedeniyle yapılamamaktadır. Başlangıçta sebze seraları içerisinde muz yetiştiriciliği 

denenmiş, fakat istenilen verim ve kalite elde edilememiştir. 2015 yılında muzun getirisinin fazla olması nedeniyle 

yerel koşullarda yüksek muz seraları imal edilmeye başlanarak muz yetiştiriciliğine başlanmıştır.  Bu imal edilen 

seralar ticari firmalara yaptırılan seralara göre rüzgar yükü hesaplanarak yapıldığından dolayı daha sağlam 

olmaktadır. Ayrıca bu seraları yerel imalatçılar yaptığı için işçilik daha az ve ucuz olmaktadır.  Silifke’de 2018 

yılının Haziran ayında 1 m2 sera alanı maliyeti ticari firmalarda 20-25 Euro, yerel işletmelerde ise en fazla 10-12 
Euro olmaktadır.  Yerel seraların maliyetinin düşük olması ve iç piyasada muzun talep görmesi nedeniyle 

Silifke’de örtü altında muz yetiştiriciliği her geçen gün artış göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Silifke, muz, sera, konstrüksiyon, örtü altı yetiştiricilik 

The Banana Greenhouses Construction and Importance in Silifke Local Conditions  

 

Aşkın BAHAR1   Levent SON2   

1Selcuk University, Silifke-Tasucu Vocational School, Mersin 

2Mersin University, Silifke School of Applied Technology and Management, Mersin 

 

Abstract  

Banana production in Turkey is mainly cultivated at subtropic climate areas of The Mediterranean coastal 
region. This study was carried out in the Silifke region, where protected cultivation of bananas grow very rapidly 
in recent years. It is aimed to reveal the costs of construction tradational banana greenhouses in Silifke region. The 
initial construction costs of greenhouses are very high in protected banana cultivation. On the other hand, producers 
prefer to grow in greenhouses because of its high profitability. Protected cultivation was found to be better than 
open-field cultivation in terms of earlier harvest for avoiding frost damage, fruit quality and total yield in 
subtropical region of Turkey.  The banana growing in open field is not possible due to strong local winds in Silifke.  
Initially, banana growing was tried in local vegetable greenhouses, but the desired yield and quality could not be 
obtained. The banana greenhouses started to be constructed on local conditions in 2015, due to the high price of 
banana in Silifke region. These manufactured greenhouses are made more robust because they are made 
considering the wind load according to greenhouses made by commercial firms. In addition, labor of this 
greenhouses are less and cheaper because these greenhouses are made by local manufacturers. The cost of 1 m2 
greenhouse area is around  20-25 Euro for commercial firms and maximum 12-15 Euro for local enterprises for 
Silifke region in June of 2018. The banana growing is increasing day by day due to the low cost of local 
greenhouses construction and the demand for banana fruit in the domestic market in Silifke. 

Key words: Silifke, banana, greenhouse, construction, protected cultivation 
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Giriş 

Musaceae familyasının Cavendish alt grubunda yer alan  muzun (Musa spp., AAA) anavatanı Güney Çin, 

Hindistan ve Hindistan ile Avustralya arasında kalan adalardır (Mendilcioğlu ve Karaçalı, 1980; Nakasone ve 

Paull, 1998). Üretimi yıl içerisinde mevsimlere dağılmış olan muzun Dünya üzerindeki ana üretim alanları ise 

ekvator çizgisinin 20 derece güney ve kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.  Bu bölgeler genelde tropik alanlar 

olup, gece gündüz ve yaz kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkları çok düşük seviyededir (Robinson, 1996; 

Robinson ve Sauco, 2010; Balkıç ve ark., 2017). Fas, İspanya, İsrail ve Türkiye’de subtropik iklim koşullarında 

örtü altı muz üretimi giderek artış göstermektedir (Galan Sauco 1992; 2008; Gübbük ve Pekmezci, 2004; Junior 

ve ark., 2010).  

Muz Türkiye’de sadece Akdeniz’in kıyı bölgelerinde,  kuzeyi yüksek rakımlı Toros Dağları tarafından 

korunmuş olan subtropik iklim kuşağında,  ana üretim bölgesinden daha da kuzeyde 36. enlem derecesinde açıkta 

ve örtü altında sınırlı bir alanda yetiştirilmektedir. En önemli yetiştiricilik yapılan yerler Mersin ilinin Anamur ve 

Bozyazı ile Antalya ilinin Alanya ve Gazipaşa ilçeleridir. Gün geçtikçe Antalya ve Mersinin diğer ilçeleri ile 

Adana ve Hatay’ın ilçelerinde de  yetiştiricilik artmaya başlamıştır (Gübbük ve ark., 2017).  

 

Çizelge 1. Dünya Muz Üretim Miktarı (FAO, 2016). 

Ülkeler Üretim Miktarı (ton) 

Hindistan    29.124.000 

Çin    13.066.778 

Brezilya      6.766.324 

Ekvator      6.529.676 

Filipinler      5.829.142 

Türkiye         305.926 

TOPLAM 113.280.302 

 

Dünyada muz üretimi yaklaşık olarak 35 milyon tonu pişirilerek yenen plantain, 113 milyon tonu ise taze 

tüketimi yapılan Muz olmak üzere toplam 148 milyon tondur. Sırasıyla Hindistan, Çin, Brezilya, Ekvator ve 

Filipinler en önemli üretici ülkelerdir (FAO, 2016). Bugün Türkiye’de 4.078 hektar alanda 252.077 tonu örtü 

altında olmak üzere, toplam 6.224 hektar alanda 305.926 ton (Çizelge 1) muz üretimi ile Dünya muz üretiminin 

% 0.21’i karşılanmaktadır (FAO, 2016).         

Muzun dikiminin  yapıldığı yılda ürünün alınması, diğer örtü altı sebze yetiştiriciliğine göre daha az işçilik 

istemesi, üretimin az olmasından dolayı fiyatının  çok değişken olmaması muz yetiştiriciliğine ilgiyi arttırmaktadır 

(Gübbük ve ark., 2017). Ayrıca Türkiye’de dışardan gelen muza %145,8 oranındaki yüksek gümrük vergisi ve 

ilave olarak % 8 KDV uygulanması içeride satılan muzun yüksek fiyat bulmasına neden olmaktadır (Anonim, 

2018-b). 

Silifke Örtü Altı Muz Yetiştiriciliği 

Türkiye’de açıkta yetiştiricilikte ‘Dwarf Cavendish’ klonu, örtü altında ise ‘Grand Nain’ ve yerel bir klon 

olan mutasyonla elde edilen  ve verim ve bazı kalite kriterleri yönünden üstün özellik gösteren ‘Azman’ klonu 

yetiştirilmektedir (Gübbük ve ark., 2017). Subaşı ve ark. (2017)’nın yaptıkları çalışmada da muzda örtü altı 

yetiştiriciliğinde verimin açıkta yetiştirilene göre 2 kat fazla olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı gün geçtikçe örtü 

altı muz yetiştiriciliği önem kazanmaktadır. Muzun optimum gelişmesi için ortam sıcaklığı 28 °C, oransal nemin 

ise  % 60-80 oranında olması gerekir (Robinson, 1996). Muz yıllık 2000-2500 mm yağış olan yerlerde doğal olarak 

yetişmektedir (Akova ve Şahin, 2018). Muz yetiştiriciliği için tınlı karaktere sahip, kireç oranı fazla olmayan, pH’ı 

7.6, organik maddece zengin olan toprak tercih edilmektedir (Gübbük ve ark., 2017).  
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Muzda açıkta Mart ayında örtü altında ise Şubat-Mart veya Eylül ayında dikim yapılmaktadır. Dikim için 

günümüzde doku kültüründen elde edilmiş fideler kullanılmaktadır. Açıkta 2,5 m X 2 m (hektara 2000 bitki),  örtü 

altında ise 3m x 1.8m (hektara 1850 bitki) olacak şekilde dikim yapılmaktadır (Gübbük ve Pekmezci, 2004). Muz 

topraktan başta potasyum olmak üzere birçok elementi kaldırmaktadır. Bunların mineral gübre olarak geri 

verilmesi gerekmektedir (Lahav ve Turner, 1983). 10ton/da ürün için toprağa 58 kg/da N, 30 kg/da  P, 130 kg/da  

K ve organik gübre olarak ise 8 ton/da keçi gübresi uygulanmalıdır (Ortaş, 2018). Muz hasadı genelde örtü altında 

Ekim ve Ocak ayları arasında yapılmaktadır (Gübbük ve ark., 2017).  

 

 

Şekil 1. Mersin’de Muz Yetiştiriciliği Yapılan Köylerin Dağılımı (Akova ve Şahin, 2018). 

 

Mersin ilinde en önemli örtü altı muz üretiminin yapıldığı yerler Akdeniz kıyı bandında düşük rakımlı 

alanlarda yer alan Anamur, Bozyazı, Erdemli ve Silifke ilçeleridir (Şekil 1). Silifke bu ilçeler arasında örtü altı 

muz yetiştiriciliğinde en yeni olan ilçe durumundadır. 

 Türkiye’de muz seraları yüksek seralar olup (mahya, 7,5-8 m, yan yükseklik 5-6 m), plastik ve sulama 
sistemi dahil, 1 m2 maliyeti 12-16 Euro arasındadır (Gübbük ve ark., 2017). Avrupa birliği ülkelerinin seraların 

özelliklerini içeren 1997 yılında çıkardığı CEN/TC-284 (prEN13031-1) numaralı standart bulunmaktadır. Avrupa 

sera yapımı açısından soğuk olan kuzey ve merkez için farklı, sıcak olan güney kısımlar için daha farklı seralar 

imal etmektedir. (Elsner ve ark. 2000). Muz seraları çok yüksek boylu olduğundan çok fazla iş kazaları meydana 

gelmektedir. Kurulum ve plastik çekim aşamasında çok dikkat edilmelidir (Alonso ve ark., 2012). 

Muz çok büyük seralar ister, çift kat örtü malzemesi kullanılır. Özellikle Silifke’nin rüzgarı da hesaba 

katıldığında seraların konstrüksiyonun hafif malzemeden yapılması neredeyse imkansız olmakta bu durumda 

kullanılan metal malzeme artmaktadır. Bu durum ise gölgeleme ile birlikte kurulum maliyetini arttırmaktadır. Bu 

çalışma ile bölgede dış koşullarda yetiştirilmesi nerde ise imkansız olan muzların sera altında yetiştirilmesi 

gerektiğinden dolayı sera maliyetlerinin azaltılması için yapılabilecek uygulamalar ele alınmış, özellikle yerel 
koşullarda daha ucuza muzun örtü altına nasıl alınabileceği tartışılmıştır. Çalışmada Silifke’de son yıllarda 

üretimine başlanmış muz üretiminin en temel noktası olan sera kurulum maliyeti hakkında detaylı olarak bilgi 

sahibi olmak ve elde edilen bu bilgilerin hem araştırıcı hem de muz üretimi yapmayı planlayan üreticilere ışık 

tutması hedeflenmiştir. Bu amaçla Haziran 2018 tarihinde yörede bulunan muz seraları sahipleri ve muz serası 

imalatı yapan ustalarla sera maliyeti ayrı ayrı ele alınarak ortalama değerler çıkartılmıştır. Bu değerler yardımıyla 

çalışmada yörede ticari firmalar tarafından üretimi yapılan seraların ve literatürlerde yer alan fiyatlar 

karşılaştırılarak Silifke yöresinde yerel koşullara uygun olarak imal edilen seraların maliyeti kapsamlı olarak 

hesaplanmıştır. 
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Şekil 2. Silifke’nin Muz Üretim Merkezi: Altınkum – Esenbel – Gazi Üçgeni (Akova ve Şahin, 2018). 

İlçenin en önemli üretim merkezleri Olukbaşı ve Altınkum’dur (Şekil 2). Pusat Dağı’nın güney 

eteklerinde, yükseltinin 10 m ’nin altına indiği sahada kıyıya paralel uzanan yola kadar aralıksız muz ekim alanları 

uzanmaktadır. Söz konusu saha Altınkum – Esenbel – Gazi arasında kabaca bir üçgen oluşturmaktadır (Şekil 2) 

(Akova ve Şahin, 2018). Silifke’de muz üretimi yapılan mahalleler Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Silifke’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2015 ve 2017 Yılları Çiftçi Kayıt Sistemi Örtü Altı 

Muz Üretiminin Karşılaştırılması  (Anonim, 2018-a). 

Mahalle İşletme Sayısı Alan (da) Ortalama Alan (da) 

2015 Yılı 2017 Yılı 2015 Yılı 2017 Yılı 2015 Yılı 2017 Yılı 

Altınkum 5 17 149 287.9 29.8 16.9 

Olukbaşı 13 22 136 221.2 10.5 10.1 

Kurtuluş 6 15 72 422.8 12.0 28.2 

Sökün 3 11 70 150.4 23.3 13.7 

Atik 4 9 50 76.4 12.6 8.5 

Esenbel 5 8 49.7 88 9.9 11.0 

Taşucu 1 1 31.2 31.2 31.2 31.2 

Gazi 3 5 27 43.2 9.0 8.6 

Arkarası 5 11 24 50.6 4.9 4.6 

Kapızlı 1 7 7.5 39.2 7.5 5.6 

Bahçe 1 3 2.7 33.7 2.7 11.2 

Sarıcalar - 1 - 7 - 7.0 

Bolacalıkoyuncu - 1 - 7 - 7.1 

Ulugöz - 1 - 12.4 - 12.3 

TOPLAM 47 112 619.1 1470.8 13.2 12.6 
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Çizelge 3. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Verilerine Göre Silifke’de Son 7 Yıl İçerisinde Örtü Altında 

Muz Yetiştiriciliğinin Durumu (Anonim, 2018-a). 

Yıllar Alan (da) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

2012 5 15 3.000 

2013 - - - 

2014 5 15 3.000 

2015 118 708 6.000 

2016 1050 9.450 9.000 

2017 2250 20.250 9.000 

2018 (Eylül Ayı) 3050 27.450 9.000 

 

2015 yılı sonrasında Silifke’de ova alanlarda yüksek boylu seralar sayesinde Anamur ilçesi ile aynı hatta, 

sera alanlarının ve kullanılan bitki materyallerinin daha yeni olmasından dolayı verim ve kalite daha fazla tespit 

edilmiştir. Bu alanların artışında muz fiyatlarının çok iyi olması (2017 yılı için toptan 4.5 TL) ve Silifke’de arazi 

fiyatlarının muz yetiştiriciliğine daha önce başlayan komşu ilçelere göre çok daha ucuz olması etkilidir. Anamur’da 

muz için 1 da boş alan 300.000TL’na, Erdemli’de 150.000 TL’na satılırken bu fiyat Silifke’de 50.000-60.000 TL 
arasındadır. Ayrıca devlet bankalarının muz seralarına çok düşük faizli, 5 yıl geri ödemeli banka kredisi olanağı 

sunması bu alanların artışını hızlandırmıştır.  Özellikle ova alanlarda üretici daha çok çilek üretimi ile 

uğraşmaktadır. İşçilik yönünden muz çilekle mukayese edilemeyecek ölçüde kolaylık sağlamasından dolayı da 

muz üretimi artmaktadır. Son birkaç yılda yapılan yetiştiricilik diğer çiftçilere örnek olmuş, tecrübe kazandırmış, 

üretim çok hızlı bir şekilde artmış, 2014 yılında 5 da olan alan 2018 yılı Eylül Ayı itibarı ile 3050 dekara, ortalama 

verim 9 tona, toplam üretim ise 27.450 tona çıkmıştır (Çizelge 3). Çizelge 2 ve Çizelge 3’de oluşan farklılıklar her 

örtü altı muz üreticisinin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmadığından kaynaklanmaktadır. Muz üreticileri Silifke 

ilçe sınırları içerisinde seralara sahip olup, çiftçi kayıt sistemine komşu ilçelere kayıt yaptırabilmekte veya vergi 

sorumluluğu (10 da üzeri) gibi konulardan dolayı hiç kayıt da yaptırmayabilmektedir. 

 

Silifke Koşullarında Muz Serası Maliyeti 
Plastik seralar cam ve polikarbon seralara göre ilk yatırım maliyeti yönünden ekonomiktir. Silifke’de 

özellikle çok fazla rüzgar olması bu seralarda kullanılan malzemeleri ve işçiliği arttırmaktadır. Örneğin sadece 

çatıda kullanılan tel ve iskelet malzemesi miktarı, Alanya, Anamur’da Haziran 2018 tarihinde yaklaşık 15.000 TL 

tutarken, Silifke’de kullanılan bu malzemeler ve buna bağlı olarak ta çatı maliyeti 25.000 TL’ye çıkabilmekte buna 

bağlı ilave işçilik miktarı ise 7000 – 8.000 TL olabilmektedir. Ayrıca yörede üreticilere ait sebze seraları 

yükseltilerek muz serasına dönüştürülmekte ve yetiştiricilik yapılabilmektedir. Bu çalışmada Silifke koşullarına 

dayanıklı plastik muz serası en ekonomik yönüyle 2018 yılı Haziran ayı fiyatlarıyla ele alınarak hesaplamalar 

yapılmıştır. 

 

Kurulum Maliyeti 

İskelet Maliyeti 

Seranın ana elemanı iskeleti olup en fazla maliyetin olduğu kısımdır. Silifke’de sera kurulumunda iskelet 

malzemesi olarak demir profil veya galvanize demir borular kullanılmaktadır. Çatı tipi olarak ışıktan en fazla 

yararlanılan yuvarlak tipli yay çatı kullanılmaktadır.  Ayrıca kapılar gerek soğuk havanın girişini engellemek, 

gerekse zararlı kontrolü için çift kapı olarak uygulanmaktadır. Silifke koşullarında rüzgar yükünden dolayı 

alüminyum, ahşap kullanılmamaktadır. Galvanize boru olarak bir boyu 6 m olan ve Silifke koşullarında kolaylıkla 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

14 
 

temin edilebilen çeşitli kalınlıktaki paslanmayan su boruları kullanılmaktadır. Silifke koşullarında 1 dekarlık 

seranın iskelet maliyeti 35.000 TL civarında tutmaktadır. 

 

Askı Teli Maliyeti 

Muzların meyve yükünü tutabilmek için 3-4 mm kalınlığında galvanize askı telleri kullanılmaktadır. 

Seralarda iskeleti oluşturan boruların yanında kullanılan galvanize askı tellerinin maliyeti dekara 700 TL’ dır.  

İskelet İşçilik Maliyeti 

Seralarda 1 dekarlık alanın işçilik maliyeti seranın büyüklüğüne ve yapılan anlaşmalara göre değişmekle 

birlikte 5.000-6.000 TL arasındadır. İşçilik özellikle bölgedeki yerel demirci ustaları tarafından yapılmaktadır. Bu 
ustalar yıllar boyunca galvanize borulardan muz seralarına göre daha kısa boylu olan sebze seraları imal 

etmişlerdir. 

 

 

Beton Maliyeti 

Silifke koşullarında rüzgar yükünün çok fazla olmasından dolayı muz seralarında üreticilerin isteğine 

bağlı olarak bazen serayı güçlendirmek için seranın dış kısmına 50 cm yüksekliğinde ve 40 cm genişliğinde beton 

duvar yapılmaktadır. Bu beton duvarın dayanımın yanında, su baskınları ve yabani hayvan girişlerine karşı da 

koruyucu özellikleri bulunmaktadır. Beton malzeme ve işçiliğinin dönüm başına maliyeti yaklaşık olarak 2000 TL 

tutmaktadır. 

 

 Plastik Örtü Maliyeti 

Sera plastiği için katkı maddeleri bulunan dayanıklı 3 yıllık plastiklerden dekar başına 400-500 kg 
kullanılmaktadır. Bu plastiklerin dayanıklılıkları çok fazladır. Fakat Silifke koşullarında rüzgarın çok fazla olduğu 

yıllarda bu plastikler çok büyük zarar görebilmektedir. Seralara örtüler yan yüzeyde 110 cm aralıklarla geçirilen 

dikmelere sabitlenerek çift kat olarak uygulanmaktadır. Son zamanlarda bu 2 tabaka plastik filmin arasındaki 

mesafe arttırılmakta dolayısı ile arada hava tabakası oluşturulduğu için ısı izolasyonu daha iyi sağlanmış 

olmaktadır. 1 dönüm plastik seranın yaklaşık olarak 15.000 TL plastik maliyeti bulunmaktadır.  

 

 Plastik Örtü İşçilik Maliyeti 

Silifke’de 2 kat plastik çekildiği için seralarda dekar başına 1.500-1700 TL arasında işçilik tutmaktadır. 

Seralar çok yüksek boylu olduğu plastik işçiliği profesyonellik gerektiren bir konudur. Çok fazla iş kazaları 

olabilmektedir. Plastikleri sabah erken veya akşam saatlerinde çekmek gerekmektedir. Sıcak saatlerde çekilen 

plastik filmlerde gerginlik artmakta bu da elastikiyeti azalttığı için rüzgardan seranın çabuk zarar görmesine neden 

olabilmektedir. Sera plastik işçiliği çok önemli bir konu olup, klipsle plastiğin iskelete sabitlemesi sırasında ufak 

bir hata seranın kurulum sırasında bile plastik örtünün zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca Silifke 

koşullarında seraların dayanıklılığını arttırabilmek için sera üzerine plastik çift katlı çapraz şekilde demir kancalara 

sabitlenen şeritler geçirilmektedir. Bu durum plastik ve işçilik maliyetini daha da arttırmaktadır. 

 

Sulama Sistemi Maliyeti 

Damla sulama maliyeti 2000 TL’ dır.  İçeride nemi sağlamak için mini sprinkler sulama sistemi ve bu 

boruların yanında filtreler, vanalar ve gübre tankları da maliyeti arttırmaktadır. Dekar başına en ekonomik olarak 

bu parçalarla birlikte toplam sulama maliyeti yaklaşık olarak 3.000 TL tutmaktadır.  
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Otomasyon Maliyeti 

Seralarda sulama ve gübrelemeyi planlayan sulama bilgisayarının en ekonomik olanlarının fiyatları 

yaklaşık 10.000 TL’ dan başlamaktadır. Jeneratör gerekirse 15.000 TL harcamak gerekmektedir. İşletmelerin 

ekonomik durumuna göre bazı seralarda otomasyon sisteminin çalışması için elektrik kesintilerine rastlandığında 

jeneratör gerekebilmektedir. Çok farklı özellik ve fiyatlarda otomasyon sistemi bulunabilmesine rağmen 

hesaplamalarda en uygun fiyatlı ve basit olanı değerlendirilmiştir. Bu hesaplamalara seraların havalandırmalarını 

açan sistemler de dahildir. 

 Klips ve Klemens Maliyeti 

Plastiği demir iskelete sabitleyebilmek için kullanılan bu plastik malzemenin dekar başına 1500-2000 TL 
maliyetleri bulunmaktadır. 

 

İşleme Maliyeti 

Fidan Maliyeti 

Muz seralarında sertifikalı fidan kullanılmaktadır. Dönüme 200-300 adet arasında Grand Nain ve Azman 

çeşitleri kullanılır.  Fidanın tanesi toptan 8 TL’ na satılmaktadır. Ortalama dekar başına 2500 TL fidan masrafı 

hesaplanmaktadır. 

 

Organik Gübre Maliyeti 

Muzlar çok fazla organik madde isterler. Bunun için yanmış keçi gübresi kullanılır. Yörede keçi 

yetiştiriciliği doğal ortamda yapılmaktadır. Bu durum gübrenin değerini arttırmaktadır. Ayrıca keçinin sindirim 

sisteminde yabancı ot tohumları canlılıklarını yitirmektedirler. Böylelikle gübre ile yabancı ot yayılması da 
önlenmektedir. Keçi gübresi muzların dip kısımlarına açılan hendeklere yaklaşık 5 cm kalınlıkta serilmektedir. 

Keçi gübresi sıcak gübre olduğundan hem toprak altı rhizom gövdeyi korumakta hem de organik maddeyi 

sağlamaktadır.  Bunun dekar başına maliyeti 1500 TL’ dır.  

 

Taban Hazırlığı Maliyeti 

Muz seralarında direkler arasına 3 m aralarla 50 cm derinliğinde hendekler açılır. Bunun için küçük lastik 

tekerlekli beko loderler kullanılır. Bunun dekar başına maliyeti ortalama olarak 1000-1500TL arasındadır. Sera 
taban alanın toprak yapısının taşlı veya kayalık olması, ayrıca drenaj kanallarının da yapılması durumunda bu fiyat 

çok daha fazla olabilmektedir. Ayrıca verimli, kaliteli meyve alabilmek ve toprağın krizması için traktörle de daha 

önceden sürüm yapmak gerekmektedir. Bunun maliyeti de 500 TL’ dır. 

 

 Mineral Gübre Maliyeti 

Muz topraktan potasyum başta olmak üzere birçok makro ve mikro elementleri kaldırır. Bunları toprağa 

her sene uygulamak gerekmektedir. Yaklaşık mineral gübre maliyeti 4000 TL’ dır. 
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Çizelge 4. Silifke Koşullarında 1 Dekar Muz Serasının 2018 Haziran Ayında Ekonomik Olarak Yaklaşık 

Maliyeti. 

Maliyet Tutar 

Plastik 15.000 TL 

Plastik İşçiliği   1.500 TL 

İskelet Malzemesi 35.000 TL 

Beton  6.000 TL 

Tel      500 TL 

Klips Klemens Şerit   2.000 TL 

Kurulum Maliyeti Toplamı 60.000 TL  

Sulama Sistemi   3.000 TL 

Fidan    2.500 TL 

Organik Gübre  1.500 TL 

Mineral Gübre  4.000 TL 

Taban Hazırlığı  1.500 TL 

İşletme Maliyeti Toplamı 12.500 TL 

GENEL TOPLAM 72.500 TL 

 

 

Sonuç 

Silifke’de muz yetiştiriciliğinde en önemli konu sera maliyetidir. Çünkü sera kurulumu pahalı ve yoğun 

emek isteyen bir konudur. Silifke’de özellikle başlangıçta çok düşük maliyetli seraların yapımı denenmiş, mevcut 

sebze seraları değiştirilerek muz yetiştiriciliği yapılamaya başlanmıştır.  Bu sistem ile seralarda özellikle 

havalandırma ve rüzgara dayanım açısından çok büyük problemler ortaya çıkmıştır. Özellikle rüzgar yüküne 

dayanım bakımından sera iskeletinin çok sağlam yapılması gerekmektedir. Bu durumda da sera iskelet ve kurulum 
maliyeti artmaktadır. Bu yoğun masraf ve emeği düşük tutmak için yörede uzun süreden bu yana sebze seraları 

imal eden yerel imalatçılar, özellikle galvanizli su boruları ve düşük işçilikle düşük maliyetli dayanıklı seralar 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzde ise tamamen muz üretimi için yüksek seralar yapılmakta, sıcaklık ve 

ışıktan maksimum derecede yararlanma, rüzgar yüküne dayanım, yetiştirilecek muz klonuna göre boy, sulama, 

gübreleme ve havalandırma için otomasyon sistemine uygunluk sera imalatının başlangıcında hesaplanmaktadır. 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2018 yılı Eylül ayı verilerine göre Silifke’de örtü altında 3050 dekar alanda 

27.450 ton muz yetiştirilmektedir (Çizelge 3). Bu üretim alanı ve ürün miktarına sadece son 5 yılda ulaşılmıştır. 

Önümüzdeki beş yıllık bir süreçte bu alan 10.000 dönüme çıkacağı öngörülmektedir. Yaptığımız araştırma 

neticesinde Silifke yerel koşullarında sera maliyeti 2018 Haziran ayında seralarda kullanılan iskelet malzemesinin 

oranına göre yaklaşık 60.000 TL civarında olduğu tespit edilmiştir. 1 m2 sera kurulumu maliyeti yaklaşık 12-15 
Euro olarak hesaplanmıştır. Ekonomik bir modern muz serası için çevrede tanınmış ticari firmaların yaklaşık 

fiyatları ise 20-25 Euro civarındadır. 

Örtü altı muz yetiştiriciliği Türkiye'de üretici için karlı bir üretim şeklidir. İç piyasada pazarlama sorunu 

bulunmamaktadır. Fakat birkaç yılda iç piyasanın talebi tamamen karşılandıktan sonra arz talepten çok olması 

durumunda, yurt dışına satış söz konusu olmadığından fiyatlar bu durumdan etkilenebilecektir. Bunun için muz 
üretim alanlarının belli bir seviyede tutulması gerekmektedir. Aksi durumda arz fazlalığından fiyatların düşmesi 
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söz konusudur. Örtü altı muz yetiştiriciliğinin bu şekilde artmasının devam etmesi durumunda önümüzdeki 5 yılın 

sonunda pahalı olan muz fiyatları fazla arz oluşumundan dolayı tüketicinin lehine düşüş gösterecek, bu durumda 

muz üretimindeki artışın durmasına neden olabilecektir. Bundan dolayı gelecekte oluşabilecek arz fazlalığını yıl 

içerisinde değerlendirmek için yörede modern muz paketleme ve muhafaza tesislerinin acilen yapılması 

gerekmektedir. 
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Özet 

Çalışmada bitkisel materyal olarak yaygın fiğ (Vicia sativa L.)’in Kubilay-82 çeşidinin tohumları 

kullanılmıştır.  

 Bu tohumların çimlenme ve çıkış performanslarının iyileştirilmesi, hızlı ve homojen çıkış sağlanması 

amacıyla tohumlara bazı çimlenme iyileştirici ön uygulamalar yapılmıştır. Bu amaca uygun uygulama doz, süre 

ve sıcaklığın belirlenmesi için ön denemeler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra her türün tohumlarına ayrı ayrı 

kontrol ile birlikte polimer kaplama, polimer kaplama+KNO3, polimer kaplama+GA3, priming, priming+polimer 

kaplama, priming+polimer kaplama+KNO3, priming+polimer kaplama+GA3 uygulamaları olmak üzere 8 farklı 

uygulama yapılmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre; çimlenme ve çıkış oranları açısınan yalın polimer uygulamasından kontrol 

tohumlarından bile daha düşük sonuç elde edilmiştir. Ancak polimer uygulamasının asıl etkinliği özellikle yayıcı 

yapıştırıcı etkisi nedeniyle kombine uygulamalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenledir ki priming+Polimer 

kaplama+GA3 uygulamaları sonucunda en yüksek çimlenme ve çıkış oranına ulaşılmıştır. GA3 uygulaması; 

priming uygulamasının çimlenme üzerine olan olumlu etkisini daha da arttırmasının yanısıra polimer kaplamanın 

çimlenme ve çıkış sonuçları üzerindeki olumsuz etkisini de gidermiştir. 

  

Anahtar kelimeler: yaygın fiğ, priming, polimer kaplama, KNO3, GA3 

Abstract 

Researches On Germination And Seedling Emergence Performance Enhancing Treatments On 

Common Vetch (Vicia sativa L.) 

In the study, common vetch seeds, which are among the most common forage crops, were used as plant 

material. 
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In order to improve the germination and emergence performance of these seeds and to provide a fast and 

homogenous emergence, some germination enhancing preliminary applications were made to the seeds. For this 

purpose preliminary experiments were carried out to determine the appropriate application dose, time and 

temperature. Then; Polymer coating, polymer coating + KNO3, polymer coating + GA3, priming, priming + 

polymer coating, priming + polymer coating + KNO3, priming + polymer coating + GA3 applications were applied 

to each species's seeds.  

According to results; germination and emergence rates were lower than those of control seeds by pure 

polymer application. However, the actual effectiveness of polymer application has arisen in combined applications, 

especially due to the spreading adhesive effect. This is why priming + polymer coating + GA3 applications resulted 

in the highest germination and emergence rate. GA3 application enhanced the positive effect of priming on 

germination as well as overcomed the negative effect of polymer coating on germination and emergence. 

Key words: common vetch, priming, polymer coating, KNO3, GA3 

 

Giriş 

Ülkemiz tarımsal üretimi içinde yem bitkileri tarımının payı oldukça düşüktür. 2016 verilerine göre yem 

bitkileri, 1.867.202 ha toplam ekiliş alanına sahipken bu ekiliş alanı 23.762.572 ha’lık tarla bitkileri toplam ekiliş 

alanının ancak yaklaşık % 8’ine karşılık gelmektedir (Anonim, 2016). Yem bitkileri arasında fiğ türlerinin ülke 

genelinde ekim alanları 4.428.378 da olurken,  yaygın fiğ, en fazla ekilen fiğ türü olmaktadır.  

Her bitki türünde olduğu gibi, yembitkilerinde de kaliteli ve yeterli tohumluk temini çok büyük bir 

problemdir. Kaliteli tohum demek; hastalık ve zararlılardan ari, çimlenme ve çıkış gücü yüksek, homojen ve hızlı 

bir çıkış gösteren tohum anlamına gelmektedir. Ancak tohumun genetik yapısı açısından homojenitesinin 

olmaması, çevresel faktörlerden etkilenmesi vb. gibi nedenlerle çimlenme ve çıkış oranı düşmektedir. Bu durum 

da, beraberinde kalite problemlerini getirmektedir. Bu kalite problemlerinin giderilmesi ve tohumların arzu edilen 

kalite seviyesine ulaştırılması için tohumlara kaliteyi iyileştirici uygulamalar yapılmaktadır (Duman ve ark, 2014). 

Tohumlarda kaliteyi iyileştirici uygulamalar olarak, ekimden hasada ve hatta depolamaya kadar olan işlemler 

yanında, ekim öncesi ön çimlendirme (priming) uygulamaları ve tohum işleme ve kaplama teknolojileri sayılabilir. 

Bu uygulamalar arasında yer alan ve ekim öncesi yapılan osmotik koşullandırma (priming) uygulamaları ile tohum 

kaplama (pellet ve film kaplama) uygulamaları önemli yer tutmaktadır ( Taylor ve ark., 1998;  Duman ve ark., 

2011).  

Tohum kaplama uygulamasında tohumun iriliğinin arttırılmasını ve tohum şeklinin düzgünleşmesini 

sağlayan ve tohum ekimini kolaylaştıran pellet kaplama ve film kaplama tekniği tohumculuk sektörü içerisinde 

son yıllarda büyük uygulama alanı bulmuştur. Kısa sürede homojen ve kaliteli çimlenme ve çıkış sağlamak 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

21 
 

amacıyla gerçekleştirilen ön çimlendirme (priming), tohumda çimlenme için gerekli metabolik aktiviteyi başlatan, 

ancak kök çıkışına imkân tanımayacak miktarda tohumun kontrollü su alımı olarak tanımlanmaktadır (Heydecker 

ve Gibbins, 1978). Tohum kaplama uygulamaları ise; ekim öncesi tohumlarda kaliteyi iyileştirici uygulamalardan 

birisi olup tohumların ekimlerini kolaylaştırma, tohumlara renk ve şekil verme ile pestisit ve bazı bitki büyüme 

düzenleyicilerinin tohuma uygulanması amacı ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ise, bu konuda yapılan 

çalışmaların ve uygulamaların oldukça yeni olduğu görülmektedir. Son on yılda bu konuda yapılan çalışmalar 

ivme kazanmış, özellikle ticari sebze tohumculuğunda ciddi oranda priming ve tohum kaplama çalışmaları 

uygulamaya aktarılmıştır. Bu çalışmada, yaygın fiğ tohumlarında düzensiz, geç ve düşük oranda gerçekleşen 

çimlenme sorununun çözümüne yönelik olarak ön çimlendirme (osmopriming), film kaplama ve bunların 

kombinasyonlarının çimlenme gücü ve çıkış gücü oranları ve zamanlarına etkisi araştırılmıştır.  

Materyal ve Metod 

Materyal 

Bu çalışma, 2018 yılında Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) 

laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen Kubilay-

82 yaygın fiğ çeşidi kullanılmıştır.  

Tohum ön çimlendirme uygulaması için osmopriming tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla E.Ü. Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tohum Laboratuvarında havalandırmalı uygulama kabı yöntemi (Bujalski and 

Nienow, 1991; Duman vd., 1998), kontrollü koşullar altında kullanılmıştır. Uygulamada osmotik koşullandırma, 

6000 ppm Polyethylenglycol (PEG 6000) kullanılarak sağlanmıştır. Tohumlara film kaplama uygulaması için su 

bazlı polimerler İncotec firmasından temin edilmiştir ve her tür tohumu için Disco AG 321 (Kırmızı) renkli 

polimerden yararlanılmıştır. Kaplama uygulaması, E.Ü Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 

(TOTEM) bulunan ‘CIMBRIA’ marka laboratuvar tipi CC-lab (centricoater) tohum film kaplama ünitesinde 

yapılmıştır. Denemede kullanılan KNO3 ve GA3 ise laboratuvar tipi olup saf madde olarak ticari yolla temin 

edilmiştir.  

 

Yöntem 

 Çimlendirme testleri 

  Fiğ tohumları, uygulama öncesi çimlenme gücü ve hızını belirlemek için ISTA kurallarında belirtildiği 

gibi çimlenme testine tabi tutulmuşlardır (ISTA, 2014). Aynı test, tohum uygulamalarından sonra bu kez muamele 

görmüş tohumlara uygulanmıştır. Çimlendirme testleri için tohumlar petri kaplarında ve çift katlı kurutma kağıdı 

üzerinde 4 tekerrürlü ve her bir tekerrürde 100 adet tohum olacak şekilde çimlendirme testine alınmışlardır. 
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Çimlenme testleri, optimum 20°C sıcaklık koşulunda,  soğutmalı inkübatörlerde yürütülmüş ve 14 gün 

sürdürülmüştür (ISTA, 2014). Ortalama çimlenme zamanının tespiti için çimlenme testleri süresince sayımlar 

günlük olarak yapılmış ve kökçüğü 2 mm olan tohum “çimlenmiş” olarak kabul edilerek sayılmış ve petri kabından 

uzaklaştırılmıştır (Duman ve İlbi, 2001).  

Çimlenme testleri sonucunda günlük sayımlar toplanarak ve tekerrürlerin aritmetik ortalaması alınarak 

çimlenme gücü (%) değeri hesaplanmıştır (Larsen and Andreasen, 2004 ). 

ÇG = Σn / N × 100 

n : çimlenen/çıkış yapan tohum sayısı 

N: toplam tohum sayısı 

Çimlenme hızının hesaplanması amacıyla, yapılan günlük sayımlar kullanılarak Pedersen et al., (1993)’in 

belirttiği eşitlik yardımıyla ortalama çimlenme zamanı gün cinsinden belirlenmiştir. Bu eşitlik için aşağıda 

belirtilen formülden yararlanılmıştır. 

Ortalama çimlenme zamanı (Ç50) = Σ(gxnx) / Σnx 

gx   : testin başlangıcından itibaren sayımın yapıldığı gün 

nx   : sayımın yapıldığı gün çimlenen tohum sayısı 

Σnx : toplam çimlenen tohum sayısı 

Çıkış testleri 

Çimlendirme testlerine paralel olarak yürütülen çıkış testleri de 4 tekerrürlü ve her bir tekerrürde 100 adet 

tohum ekilerek gerçekleştirilmiştir. Çıkış testleri plastik kaplarda (20126 cm), steril edilmiş ve nemlendirilmiş 

toprak içinde yapılmıştır. Tohumlar 1-1,5 cm derine ve sıralara ekilmişlerdir. Ekim işlemi yapıldıktan sonra nem 

kaybını engellemek amacı ile plastik kapların kapakları kapatılmıştır. Çimlendirme testlerinde olduğu gibi çıkış 

testleri de, optimum 20°C sıcaklıkta yürütülmüştür. Toprak ortamından çıkışını tamamlayan fideler, yaprakları 

yere paralel olunca günlük sayılarak kaydedilmiş ve yine 3 gün boyunca fide çıkışı gözlenmediği zaman denemeye 

son verilmiştir (ISTA, 2014). 

Çıkış testleri sonucunda günlük sayımlar toplanarak ve tekerrürlerin aritmetik ortalaması alınarak çıkış 

gücü (%) değerleri hesaplanmıştır. Çıkış hızının hesaplanmasında da aynı çimlenme hızının hesaplamasında 

kullanılan Larsen and Andreasen (2004) tarafından önerilen eşitlikten yararlanılmış ve “Ortalama Çimlenme 

Zamanı” (MGT) olarak ifade edilerek gün cinsinden belirtilmiştir. 
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İstatistiki analizler 

Çalışmada tüm denemeler laboratuvar ortamında ve homojen koşullarda gerçekleştirilmesine rağmen 

olası hataları elimine etmek amacıyla, tesadüf blokları deneme desenine göre ve 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Verilerin varyans analizi için TARİST istatistik paket programından yararlanılmıştır. LSD testi için % 5 önemlilik 

düzeyi tercih edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Yaygın fiğ tohumlarında öncelikle kontrol (şahit) amaçlı kullanılmak üzere ISTA kuralları çerçevesinde 

gerçekleştirilen klasik çimlendirme testi sonucu çimlenme oranı % 81 olarak bulunmuştur. Yaygın fiğ 

tohumlarının çimlenme performansını arttırmak amacıyla yapılan ekim öncesi uygulamalardan elde edilen 

çimlenme değerleri Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

Çizelge 4.1 incelendiğinde yaygın fiğ tohumlarına yapılan uygulamalar sonunda elde edilen çimlenme 

gücü (%) değerleri bakımından uygulamalar arasında p≤ 0,05 önemle istatistiki farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu 

açıdan yapılan değerlendirmede Priming+Polimer+GA3 uygulaması % 91 çimlenme değeri ile en yüksek oranda 

bulunmuştur. Kontrol tohumları ve yalın polimer uygulaması ise % 81 ve % 80,5 oranlarıyla çimlenme gücü 

açısından en son grupta yer almıştır.  

Çizelge 4.1. Fiğ tohumlarına yapılan uygulamaların çimlenme değerleri üzerine etkisi 

UYGULAMA Çimlenme gücü  
(%) 

Ortalama Çimlenme 
Zamanı (gün) 

Kontrol 81,0 c 3,49 d 
Polimer  80,5 c 4,16 f 
Polimer+KNO3 83,3   bc 3,86 e 
Polimer+GA3 86,5 b 3,45 d 
Priming 86,0 b 2,99  bc 
Priming+Polimer 84,0  bc 3,14 c 
Priming+Polimer+KNO3 85,7 b 2,91  ab 
Priming+Polimer+GA3 91,0 a 2,73 a 
  p≤0,05                                      LSD: 4,354                                        LSD: 0,187 

Polimer uygulaması sonucunda tohumların çimlenme oranı kontrole kıyasla daha düşük çıkmıştır. Film 

kaplama uygulamasının kaplama kalınlığı ile orantılı olarak çimlenme bariyeri oluşturduğu ve çimlenmeyi düşük 

oranda da olsa düşürdüğü bilinen bir gerçektir. Çalışmada polimer uygulamasının kullanılmasındaki asıl amaç 

homojen bir kaplama sağlamak ve priming ve priming sonrası KNO3 ve GA3 uygulamasının etkinliğini 

arttırmaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi esansında da polimerin çimlenmeyi en az düzeyde engellemesi 

amaçlanmıştır. En yüksek çimlenme oranına Priming+polimer+GA3 uygulaması sonrası ulaşılması, amaçlanan 

hedefe ulaşıldığını göstermektedir.  
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Yaygın fiğ tohumlarına yapılan uygulamaların ortalama çimlenme zamanı (gün) üzerine etkisi de 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Yine Priming+Polimer+ GA3 uygulaması istatistiki yönden aynı grupta yer 

alarak tohumların en kısa sürede ortalama çimlenme zamanına ulaşmasını sağlamışlardır. Buna karşılık tek başına 

Polimer uygulaması ise tohumların kontrolden de daha uzun sürede (4,16 gün) ortalama çimlenme zamanına 

ulaşmasına neden olmuştur (Çizelge 4.1).   

Yaygın fiğ tohumlarına yapılan uygulamaların ortalama çimlenme zamanı (gün) üzerine etkisi de 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Yine Priming+Polimer+ GA3 uygulaması ile en kısa sürede ortalama 

çimlenme zamanına ulaşılmıştır (Çizelge 4.1). Ekim öncesi ön uygulamalardan priming, KNO3 ve GA3’ün 

çimlenme ve ortalama çimlenme zamanı üzerinde olumlu etki yaptığı pek çok literatürde belirlenmiştir (Uzun ve 

Aydın, 2004, Tiryaki ve ark., 2004, Duman, 2005). Bulgularımız bu literatürleri destekler niteliktedir. Ayrıca 

sonuçlar dikkatlice incelendiğinde, kombine edilen uygulamaların yalın uygulamalara göre daha etkili olduğu 

görülmektedir. Ekim öncesi tohum uygulamalarının tohum çimlenme oranı üzerine olan etkilerinin sonucu elde 

edilen günlük çimlenme değerleri ise Şekil 4.1’de verilmiştir.  

 

Şekil 4.1. Uygulamalardan sonra fiğ tohumlarının günlük çimlenme değerleri 

Yaygın fiğ tohumlarına yapılan uygulamaların, tohumların çıkış performanlarına etkileri ise çizelge 

4.2’de gösterilmiştir. 

Çıkış yüzdeleri üzerinde tespit edilen bulgular, yine uygulamaların % çimlenme üzerine etkilerinde elde 

edilen bulgular ile benzerlik göstermektedir. Priming+Polimer+GA3 uygulaması sonrası kontrole kıyasla en 

yüksek çıkış yüzdesi (% 88,0) elde edilmiştir (Çizelge 4.2). Ortalama çıkış zamanı açısından ise; priming 
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uygulanmış tohumlar en kısa çıkış zamanına sahip olurken priming ile kombinasyonu yapılan uygulamalardan 

Priming+Polimer+GA3 onu takip etmiştir.  

Yaygın fiğ tohumlarında çıkış oranı açısından elde edilen bulgular da çimlenme değerleri ile 

örtüşmektedir. Ancak ortalama çıkış zamanı açısından en kısa çıkış zamanına priming uygulaması ile ulaşılmıştır. 

Bu durum ortalama çimlenme zamanının kısaltılmasında asıl etkinin priming uygulamasından kaynaklandığını 

bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle yalın KNO3 ve polimer uygulamalarının çimlenme hızı yönünden 

pozitif bir etki yaratmadığı, hatta polimer uygulamasının istatistiki önemlilikte olmak üzere kontrol tohumlarından 

bile daha uzun çimlenme zamanına sahip olduğu görülmektedir. Uygulamaların günlük çıkış değerleri üzerine 

etkileri Şekil 4.2.’de gösterilmiştir.  

 

Çizelge 4.2. Fiğ tohumlarına yapılan uygulamaların çıkış değerleri üzerine etkisi 

UYGULAMA Çıkış gücü  
(%) 

Ortalama Çıkış Zamanı 

(gün) 
Kontrol 69,0 d 5,14 c 

Polimer  71,0 d 5,78 f 

Polimer+KNO3 76,0 c 5,38 e 

Polimer+GA3 81,0 b 5,26 d 

Priming 81,0 b 4,01 a 

Priming+Polimer 80,0 b 4,11 b 

Priming+Polimer+KNO3 83,0 b 4,19 b 

Priming+Polimer+GA3 88,0 a 4,09   ab 

  p≤0,05                                            LSD: 4,154                                          LSD: 0,105 
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Şekil 4.2. Uygulamalardan sonra fiğ tohumlarının günlük çıkış değerleri 

Sonuç 

Bu çalışma ile tohumun çimlenmesini ve çıkışını hızlandırmak amacıyla ekim öncesi tohumlara yapılan 

uygulamaların etkinliği ortaya konmuştur. Priming+polimer+GA3 uygulamasının ekim öncesinde yaygın fiğ 

tohumlarının çimlenme/çıkış oranını arttırdığı, ortalama çimlenme ve çıkış zamanını kısalttığı belirlenmiştir. 

Araştırma sonuçları, tohumculuk sektörü, yem bitkileri yetiştiricileri ve üreticilerin yararlanabilecekleri başvuru 

kaynaklarından birisi olacaktır. 

Resmi Gazetenin 17.01.2008 tarih ve 26759 no’lu sayısıyla yayınlanan “Yemeklik Tane Baklagil ve Yem 

Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde” belirtilen en az % çimlenme oranları fiğ türleri 

için % 85’dir. Yaptığımız uygulamalarla çimlenme oranları, yönetmelikte belirtilen sınırların çok üzerine taşınmış 

bulunmaktadır.  
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152-) ADÖLESAN ANNELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Uzm. Ebe Fazilet GÖR USLU*           Prof. Dr. Ayden ÇOBAN** 

 

*Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi          

**Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

 

Özet 

Araştırma adölesan annelerin sosyodemografik özellikleri ve doğum sonuçlarını değerlendirmek amacıyla analitik 

kesitsel tipte yapılmıştır.  

Araştırma 17.05.2016-17.05.2017 tarihleri arasında T.C Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi’nde doğum yapan, adölesan dönemdeki 207 anne ile yürütülmüştür. Araştırmada örneklem 

gelişi güzel örnekleme yöntemi ile belirtilen tarihte hastaneye doğum yapmak için başvuran ve araştırmaya 

katılmayı kabul eden tüm adölesan anneler (14-19 yaş) ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında 

“Anket Formu” kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede, tanımlayıcı istatistikler  (Ortalama, Standart Sapma, 

Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum)  ve X2 testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 

düzeylerinde değerlendirilmiştir.  

Yapılan istatiksel analizde, annelerin yaş ortalaması 17,90±1,16 yıl olup,  %23,3’ünün evli olmadığı ve 

%38,6’sının da sosyal güvencesi olmadığı bulunmuştur. Adölesan annelerin %25,2’sinin resmi nikâhının 

olmadığı, %59,9’u ortaokul mezunu, %98,1’inin ev hanımı, gelirin giderden az olduğu ve geniş ailede yaşadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ortalama ilk gebelik yaşı 16,7±1,11 ve ilk evlilik yaşı 16,6±1,16 olduğu, annelerin 

%69,6’sının ilk gebeliği ve %78,7’sinin ilk doğumu olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan adölsanların 

öykülerinde, 14’ünün düşük yaptığı, 10’unun küretaj olduğu ve 3’ünün ölü doğumla karşılaştığı tespit edilmiştir. 

Gebeliklerinde adölesan annelerin 88’i anemi, 7’si hipertansiyon, 7’si preeklempsi ve 1’i eklempsi problemlerini 

yaşamışlardır. Doğumlarında ise adölesan annelerin %27,1’i sezaryenla doğum yapmış olup sezaryen doğum 

nedenleri; %28,6’sı tekrarlayan sezaryen, %21,4’ü fetal distres, %16,1’i baş pelvis uyuşmazlığı, %16,1’i uzamış 

doğum eylemidir. Adölesan annelerin 13’ü doğum komplikasyonu (mekonyum aspirasyonu, hipoksi) ile 

karşılaşmışlardır. Adölesan annelerin bebeklerine ait özelliklerine bakıldığında ise; 12’sinin 1. dak. APGAR ve 

2’sinin de 5. dak. APGAR skorları 7’nin altında, minimum 1480 gr ağırlığında bebek sahibi oldukları, doğumdan 

sonra ise 8 bebeğin yoğun bakım ihtiyacı olması nedeniyle anne yanında olmadığı belirlenmiştir. Annelerden 14-

17 yaş grubu olanların %19,6’sı, 19 yaş grubunun da %53,6’sı sezaryenle doğum yapmıştır. Adölesan annelerin 

yaş gruplarına göre doğum şekillerinin dağılımı incelendiğinde bu durumun anlamlı farklılık gösterdiği 

saptanmıştır (p=0,040, p<0,05). Adölesan annelerden 14-17 yaş grubu adölesanların %35,3’ü, 18 yaş grubunda 

%28,9’u ve 19 yaş adölesan annelerin de %64,7’si, AP yöntemi kullanmadıklarını belirtmiştir. Adölesan annelerin 

yaş gruplarına göre AP yöntemi kullanma durumlarının dağılımının anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır 

(p=0,002, p<0,05).  

Araştırmada adölesan annelerin eğitim, gelir düzeylerinin düşük ve geniş ailede yaşadıkları ve aile planlaması 

yöntemi kullanım oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Adölesanlar gebelik, doğum ve doğum sonrası 
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dönemde ve bebeklerine yönelik birçok sorunla karşılamışlardır Adölesan annelik maternal riskleri beraberinde 

getirmekte olup adölesan gebeliklerin oluşmadan önce önlenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Gebelik, Doğum, Ebelik 

 

Socıodemographıc Specıalıtıes Of The Adolescent Mothers And The Evaluatıon Of Chıldbırth Outcomes in 

Aydın 

Province 

 

                                                                    Abstract 

The research was conducted in an analytical cross-sectional fashion to assess the socio-demographic characteristics 

and birth outcomes of adolescent mothers. 

The study was carried out with 207 mothers in the adolescence period, who gave birth in T.C Ministry of Health 

Aydin Gynecology and Pediatrics Hospital between 17.05.2016 and 17.05.2017. The study sample was conducted 

with all adolescent mothers (aged 14-19 years) who applied to give birth to the hospital on the date specified by 

the sampling method and were accepted to participate in the survey. "Survey Form" was used in the collection of 

research data. Descriptive statistics (Mean, Standard Deviation, Median, Frequency, Rate, Minimum, Maximum) 

and X2 test will be used for statistical evaluation. Statistical significance was assessed at p <0.05.In statistical 

analysis, the average age of the mothers was 17,90 ± 1,16 years, 23,3% were not married and 38,6% were not 

social security. 25,2% of the adolescent mothers had no formal marriage, 59,9% were middle school graduates, 

98,1% were housewives, the income was lower than the expenditure, and they lived in large families. Mean first 

gestational age was 16,7 ± 1,11 and first marriage age was 16,6 ± 1,16, 69,6% of the mothers were the first 

pregnancies and 78,7% were the first babies. In the case of adolescents participating in the study, it was determined 

that 14 of them were low, 10 of them were curettage and 3 of them were stillbirths. In their pregnancy, 88 of 

adolescent mothers experienced anemia, 7 had hypertension, 7 had preeclampsia and 1 joint problem. At birth, 

27,1% of the adolescent mothers delivered by cesarean section and the causes of cesarean birth; 28,6% were 

recurrent cesarean, 21,4% were fetal distress, 16,1% were head pelvis incompatibility and 16,1% were prolonged 

labor. 13 of the adolescent mothers encountered birth complications (meconium aspiration, hypoxia). When the 

characteristics of adolescent mothers’ babies are examined; 1 min. APGAR and 2 of them 5 min. APGAR scores 

were below 7, they had babies with a minimum weight of 1480 gr, and after birth 8 babies were not in maternity 

because of the need for intensive care. 19,6% of those who are 14-17 years old and 53,6% of 19 years old have 

delivered by cesarean section. When the distribution of birth patterns according to age groups of adolescent 

mothers were examined, this difference was found to be significant (p = 0,040, p <0,05). 35,3% of adolescents in 

the 14-17 age group, 28,9% in the 18 age group and 64,7% in the 19 age adolescent mothers stated that they did 

not use the AP method. It was found that the distribution of AP method use cases of adolescent mothers according 

to age groups showed significant difference (p=0,002, p <0,05). 

The study found that adolescent mothers had low levels of education, income, and family planning methods. 

Adolescents have met many problems during pregnancy, childbirth and postnatal period and their baby. Adolescent 

motherhood is associated with maternal risks and it is recommended that adolescent pregnancies be prevented 

before they occur. 
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                                                           Giriş 

 

Adölesan dönem çocukluktan erişkinliğe geçiş olarak ifade edilir ve bireyin fizyolojik, psikolojik ve 

sosyal değişimler yaşadığı bir süreçtir. Fizyolojik değişimlerin başında, ikincil seks karakterlerinin gelişmesi, 

büyümenin hızlanması, menarş ve vücut şeklinde değişim gelmektedir(Taşkın, 2016). Psikolojik değişiklikler, 

adölesan dönemde başarılması gereken; cinsel rolü kabullenme ve ona göre davranış geliştirme, kendi başına karar 

verebilme gibi belirtilirken, sosyal değişiklikler, arkadaşlık yetenekleri (sosyal çevre oluşturabilme) geliştirebilme, 

çatışan değerleri uzlaştırma, meslek seçimini yapabilme, öz kimliğine ulaşabilme ve bunu kabullenebilme şeklinde 

sıralanmaktadır(Kömürcü, 2015). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 10-19 yaş arasını adölesan dönem olarak kabul 

etmekte olup, adölesan gebeliği de bu yaş aralığındaki kızların gebeliği olarak adlandırmaktadır (WHO, 2014). 

Dünyada her yıl 18 yaşını doldurmamış 10 milyon kız çocuğu evlenmektedir (Coşkun ve ark, 2016). Bu 

kız çocuklarıyla oluşan korunmasız cinsel ilişki sonucunda dünyada her yıl 15 milyon çocuk dünyaya gelmektedir 

(Kömürcü, 2015). Adölesan dönem evlilikleri dünyada bölgesel farklılıklar göstermektedir. Çoğunluğu Sahra Altı 

Ülkeler olmakla birlikte, Afrika, Orta Doğu, Güney Asya (Afganistan, Bangladeş, Nepal), Latin Amerika 

(Arjantin) ve Çin’dir (USAID, 2012). Ülkemizde gerçekleşen erken evlilik oranları, 16 yaş altındaki çocukların 

evliliklerinin resmi olarak kayıt altına alınmaması nedeniyle gerçekleri yansıtmamaktadır (Boran ve ark, 2013, 

Özcebe ve Biçer, 2013). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 verilerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız 

çocuklarındaki resmi evlenmelerin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2015 yılında %5,2 iken 2016 yılında 

bu oran %4,6’ya düşmüştür. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en yüksek olduğu il, 

%15,7 ile Ağrı, %14,9 ile Muş ve %14,3 ile Kilis olmuştur. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki 

oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; %1,1 ile Tunceli, %1,3 ile Trabzon ve %1,5 ile Karabük’tür. Gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde güvenli olmayan 20 milyon düşük olgusunun %25’inin 15-19 yaş grubuna ait olması 

ve doğuma bağlı nedenlerle bu yaş grubunun yaşamını yitirmesi, oranının diğer gruplara göre iki veya beş kat daha 

fazla olması konunun önemini vurgulamaktadır (Kömürcü, 2015). 

Adölesan evliliklerin nedenleri arasında; eğitimsizlik, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, dini inançlar, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği, aile içi şiddet, doğal felaketler ve savaşlar sayılmaktadır (Aktepe ve Atay, 2017). 

Ayrıca yoksul ailelerin aile bütçesine destek amaçlı başlık parası için kız çocuklarını erken yaşta evlendirdikleri 

de adölesan evlilik nedenleri arasındadır (Kaptanoğlu ve Ergöçmen, 2012). Dünyada bazı bölgelerdeki inanışlar 

da küçük yaştaki kızları erken evliliğe teşvik etmektedir (Aydemir, 2011).  

Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) (2007) verilerine göre, adölesan dönem gebeliklerin 

anne sağlığına olan olumsuz etkileri; fistül, yırtık, zor doğum, uzamış doğum eylemi, erken membran rüptürü, 

intrauterin büyüme geriliği, gebeliğe bağlı hipertansiyon, preeklempsi, anemi, postpartum kanama ve enfeksiyon 

olarak bildirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) raporunda (2009) adölesan anne bebeklerinde ani 

bebek ölümü sendromu, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, akut enfeksiyonlar, kazalar ve bebek ölümleri gibi 

olumsuz durumlar belirtilmektedir. Bunun yanı sıra adölesan dönemde yapılan evlilikler bireyin psikolojik ve 

bedensel gelişimini etkileyen, sosyal aktivitelerini kısıtlayan, eğitimlerini aksatan, mesleki ve sosyal işlevselliği 

bozan, kişiye sosyal izolasyon uygulatan önemli bir travmatik faktör olarak değerlendirilmektedir (Güneş ve ark, 

2016, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2009). Bu çalışmada bir yıllık sürede, bir kadın doğum ve çocuk 
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hastalıkları hastanesinde doğum yapan adölesan annelerin sosyodemografik özellikleri ve doğum sonuçları ortaya 

konmuştur.   

Bu araştırmada adölesan annelerin sosyodemografik özellikleri ve doğum sonuçları değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçları bu konu ile ilgili politikaların belirlenmesinde ve gebelik sırası ve sonrasında gebelere, 

annelere yapılacak olan antenatal bakım ve danışmanlık hizmetlerine rehberlik edecektir. 

Araştırmanın Soruları 

1. Adölesan annelerin sosyodemografik özellikleri nelerdir? 

2. Adölesan annelerin doğum sonuçları nasıldır? 

3. Adölesan annelerin yenidoğanlarının özellikleri nasıldır? 

          Yöntem 

Araştırmanın evrenini Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesine başvuran adölesan anneler 

oluşturacaktır.  Hastane kayıtlarına göre 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında doğum yapmış adölesan 

sayısı 163’dür. Araştırmada evreni belli örnekleme yöntemine göre %95 güven aralığında en az alınması gereken, 

adölesan anne sayısı 115 olarak belirlenmiştir. Araştırmada örnekleme belirleme yöntemi yapılmadı, evren 

örneklem olarak alınmıştır. Araştırmaya 17 Mayıs 2016 ile 17 Mayıs 2017 tarihleri arasında hastaneye doğum için 

başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm adölesan anneler (14-19 yaş) oluşturacaktır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerinin toplanması için adölesan annelerin sosyodemografik, obstetrik, son gebelik ve 

doğuma yönelik, aile planlaması, gebelikte yaşadığı problemlere yönelik, doğum ve yeni doğana yönelik 

özellikleri içeren "Anket Formu" (Ek 1) kullanılmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analizler için PASW 18 programı kullanılmıştır. Çalışma 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart Sapma, 

Minimum, Maksimum) yanı sıra ki-kare analizi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede anlamlılık düzeyi p< 

0,05 olarak alınmıştır. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmanın uygulanabilmesi ve verilerin toplanabilmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 24.04.2018 tarihinde son onay (Protokol No: 

2016/867) alınmıştır. Adölesan anne 18 yaş ve üstünde ise kendilerinden araştırmaya katılmaları için 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Genç Anne İçin)  onam alınmıştır, adölesan anne 18 yaşın altında ise 

ebeveynlerinden Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Ebeveyn İçin) alınmıştır.  

                                                                 Bulgular 

Adölesan annelerin tanımlayıcı özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Adölesan Anneler ve Eşlerinin Sosyodemografik Özelliklerine Ait Özellikleri (n=207) 

Sosyo-Demografik Özellikler n % 
Yaş                                                               Ort.17,92±1,16  (min:14 max:19) 

14 1 0,5 
15 7 3,4 
16 20 9,7 
17 36 17,3 
18 59 28,5 
19 84 40,6 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

32 
 

Medeni Durumu 
Evli 158 76,3 
Yalnız Yaşayan 9 4,3 
Birlikte Yaşıyor 40 19,3 

Meslek  
İşçi 2 1,0 
Ev Hanımı 203 98,1 
Öğrenci 1 0,5 
Çiftçi 1 0,5 

Sosyal Güvence   
Yok 80 38,6 
Var  127 61,4 

Eğitim 
Okur-yazar 1 0,5 
İlkokul 60 29,0 
Ortaokul 124 59,9 
Lise 21 10,1 
Üniversite/yüksekokul 1 0,5 

Eş Meslek   
Memur 3 1,4 
İşçi 112 54,1 
Serbest Meslek 76 36,7 
Öğrenci 1 0,5 
Çiftçi 12 5,8 
Çalışmıyor 3 1,4 

Eş Öğrenim   
Okur Yazar Değil 2 1,0 
Okur-yazar 4 1,9 
İlkokul 55 26,6 
Ortaokul 115 55,6 
Lise 27 13,0 
Üniversite/Yüksek Okul 4 1,9 

Gelir   
Gelir Giderden Az 147 71,0 
Gelir Gidere Denk 60 29,0 

Aile tipi    
Çekirdek aile  75 36,2 
Geniş aile  132 63,8 

Nikâh türü    
Resmi nikâh  11 5,3 
İmam nikâhı  50 24,2 
Hem resmi nikâh hem imam nikâhı  144 69,6 
Yok  2 1,0 

İlk Evlilik Yaşı (yıl)                                               Ort:16,60±1,16    (min:13 max:19) 
İlk Adet Yaşı (yıl)                                                  Ort:12,80±1,04    ( min:9 max:16) 

Adölesan annelerin toplam gebelik sayılarına bakıldığında %69,6’sının ilk gebeliği, %25,1’inin ikinci 

gebeliği, %5,3’ünün üçüncü gebeliği olduğu ve toplam gebelik sayıları ise ortalama 1.35 ±0,6 (min:1 max:3) olarak 

belirlenmiştir. Adölesan annelerin canlı doğum sayısı ortalama 1,20±0,5 (min:1 max:3) olarak bulunmuştur. 

Adölesan annelerin sadece 14’ü düşük yaptığını ifade etmiş ve ortalama düşük sayısı 1,07’dir. Adölesan 

annelerden 10’unun küretaj olduğu ve bu annelerin ortalama küretaj sayısının ‘1’ olduğu tespit edilmiştir. 

Adölesan annelerin yaşayan çocuk sayıları ortalama 1,20±0,5 (min:1 max:3)’dir. Adölesan annelerin sadece 3’ü 

ölü doğum yaptığını ifade etmiştir. Bir önceki gebelikle şimdiki gebelik arasında geçen süre ortalaması 6 aydır. 

Adölesan annelerin ilk gebelik yaşı ortalama 16,70±1,11 (min:14 max:19)’dur. 
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Adölesan annelerin %95,2’si DÖB almış, %98,1’i her çağırıldığında sağlık kuruluşuna gitmiştir. 

Katılımcıların %96,1’inin sağlık sorunun olmadığı, %3,9’unun migren, astım, hipertansiyon gibi sağlık sorunları 

yaşadığı görülmüştür. İsteyerek gebe kalanların oranının %93,7 olduğu belirlenmiştir. Annelerin son gebeliğine 

ilişkin bilgileri arasında %15,5’inin folik asit kullanmadığı belirlenmiştir. Adölesan annelerin % 86,5’i vitamin ve 

demir preparatı, %8,7’si sigara kullanmıştır. Alkol tüketim oranı da %2,9 olarak tespit edilmiştir. Adölesan 

annelerin %98,1’i emzirmeye gebelikten önce karar vermiş ve %53,6’sı bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi 

almıştır. Bu bilgiyi adölesan annelerin %15,9’unun aile-akraba arkadaş çevresinden, %37,7’sinin gebelik 

takiplerinde sağlık kuruluşlarından, %0,5’inin de internet-CD’den bilgi aldığı tespit edilmiştir. Adölesan annelerin 

gebelik başlangıç kilosu ortalama 56,5 kg (min:35 max:94)’ dır. Adölesan annelerin n=202’sinin gebeliklerinde 

kilo artışı olurken n=5’inin kilo kaybı yaşadığı belirlenmiştir. Kilo alan adölesan annelerin ortalama aldıkları kilo 

10,4±4,514 kg (min:0 max:24 kg) iken, kilo veren, adölesan annelerin ortalama verdikleri kilo 1,9±1,59 kg (min:0 

max:5 kg) olduğu tespit edilmiştir. 

Adölesan annelerin %14’ü aile planlaması yöntemi kullanmış olup %56,7’si geleneksel yöntem, %10,0’ı 

prezervatif, %10,0’ı RİA ve %23,3’ü de Hap kullandıklarını ifade etmişlerdir. Adölesan annelerin %1,9’u kanama 

şikâyeti yaşamış, %42,5’i anemi, %3,4’ü hipertansiyon %3,4’ü preeklempsi, %0,5’i de eklempsi sorunları 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Adölesan annelerin %72,9’u vaginal doğum, %27,1’i sezaryen doğum yapmıştır. 

Sezaryen doğumlarda %21,4’ü fetal distres, %7,1’i makat prezantasyonu, %16,1’i baş-pelvis uyuşmazlığı, 

%28,6’sı tekrarlayan sezaryen, %16,1’i uzamış doğum eylemi ve %10,8’inin diğer nedenlerden (HPV, 

hipertansiyon, amniotik sıvının azalması) dolayı sezaryen doğum yaptıkları belirlenmiştir. Yapılan doğumların 

%6,3 ünde komplikasyon (Mekonyum, Hipoksi, Uzamış doğum eylemi)  görülmüştür.  

Adölesan annelerin bebeklerinde 1. dakika APGAR skoru ortalaması 8,50 (min:4 max:10) puan 

seviyesindedir, 5. dakika APGAR skoru ortalaması 9,50 (min:7 max:10) puan seviyesinde bulunmuştur. 

Bebeklerin ortalama ağırlıkları 3134,5±497,10 gr’dır. Bebeklerden %96,1’i anne sütüyle beslenmiş olup, ortalama 

1,20 saatte anne sütüne başlanıldığı tespit edilmiştir. Bebeklerin hiç birinde konjenital anomali saptanmamıştır. 

Tablo 2. Adölesan Annelerin Yaş Gruplarına Göre Doğum Şekillerinin Dağılımı 

Değişkenler 
Doğum Şekli 

X² P Vajinal Doğum Sezaryen Doğum 
n % n % 

14-17 Yaş  53 35,1 11 19,6 

5,374 0,040 
18 Yaş  44 29,1 15 26,8 
19 Yaş 54 35,8 30 53,6 
Toplam  151 100,0 56 100,0 

Adölesan annelerin 14-17 yaş grubundaki %19,6’sı, 18 yaşındaki annelerin %26,8’i ve 19 yaş 

adölesanların da %53,6’sı sezaryen doğum yapmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede bu farkın anlamlı 

olduğu belirlenmiştir (p=0,040, p<0,05). 

Tablo 3. Adölesan Annelerin Yaş Gruplarına Göre Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumlarının 

Dağılımı  

Değişkenler 
AP Yöntemi Kullanma Durumu 

X² P Kullanan Kullanmayan 
n % n % 

14-17 Yaş  3 8,8 61 35,3 
9,690 0,002 18 Yaş  9 26,5 50 28,9 

19 Yaş 22 64,7 62 35,8 
Toplam  34 100 173 100   
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 Adölesan annelerin 14-17 yaş grubu yöntem kullanma oranı %8,8, 18 yaş adölesanların %26,5 ve 19 yaş 

adölesanların ise yöntem kullanma oranı %64,7’dir. Yapılan ki-kare analizinde adölesan gebelerin yaş gruplarına 

göre AP yöntem kullanma durumları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p=0,002, 

p<0,05).   

 TARTIŞMA 

Bu araştırma adölesan annelerin sosyodemografik özelliklerini, yenidoğan ve doğum sonuçlarını 

değerlendirmek amaçlı yapılmıştır. Araştırma T.C Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi’nde obstetri servisinde yatan doğum yapmış 207 adölesan anne ile yürütülmüştür. Bu bölümde 

araştırmadan elde edilen başlıca bulgular mevcut literatüre göre tartışılmıştır. 

Adölesan annelerin yaş ortalaması 17,90±1,16 yaş, %76,3’ünün evli, %59,9’u ortaokul mezunu, %98,1’i 

ev hanımı olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan annelerin %71,0’ının geliri giderden az algıladığı, %64,6’sının 

sosyal güvencesinin SGK olduğu saptanmıştır. Adölesan annelerin eşlerinin %55,6’sı ortaokul mezunu, %54,1’i 

işçi, %1,4’ü çalışmıyor, %0,5’i öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Adölesan annelerin %63,8’i geniş ailede 

yaşadığını, %69,6’sının hem resmi nikâh hem imam nikâhı olduğunu ifade etmişlerdir. İlk evlilik yaşı 16,6±1,16 

yıl ve ilk adet yaşı da 12,80±1,04 yıl olduğu sonucuna varılmıştır. Yılmaz ve ark. (2015)’nın 1267 adölesan gebe 

ile yaptıkları çalışmada gebelerin yaş ortalaması 17.96±1.09 olduğu belirlenmiş olup çalışmamızla benzerlik 

göstermektedir.  

Adölesan annelerin obstetrik özellikleri incelendiğinde ortalama ilk gebelik yaşı 16,7±1,11 yıldır. Yılmaz 

ve ark. (2015)’nın çalışmasında adölesan annelerin %71,2’sinin ilk gebeliği, %78,5’inin ilk doğumu olduğu 

belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda adölesan annelerin %69,6’sının ilk gebeliği ve %78,7’sinin ilk doğumudur. 

Çalışmamız belirtilen çalışmada adölesan annelerin obstetrik özellikleri ile benzerlik göstermektedir.  

Adölesanların toplam gebelik sayıları ortalama 1.35 ±0,6 (min:1 max:3), canlı doğum sayısı ortalama 

1,20±0,5 (min:1 max:3) olarak bulunmuştur. Adölesan annelerin sadece 14’ü düşük yaptığını ve 10’unun küretaj 

olduğu belirlenmiştir. Adölesan annelerin yaşayan çocuk sayıları ortalama 1,20±0,5 (min:1 max:3)’dir. Adölesan 

annelerin sadece 3’ü ölü doğum yaptığını ifade etmiştir. Bir önceki gebelikle şimdiki gebelik arasında geçen süre 

ortalaması 6 aydır. 

Doğum öncesi bakımın temel amacı doğum sonu sağlıklı anne ve bebeğin oluşumuna destek sağlamaktır 

(Gönenç ve ark, 2000). Literatürde erişkin ve adölesan gebelerde DÖB alma oranlarının karşılaştırıldığı çalışmalar 

incelendiğinde adölesanlarda DÖB alma durumunun yetersiz olduğu görülmektedir. Öner ve arkadaşlarının 

2012’de Mersin’de adölesan ve yetişkin grubun sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma durumunu belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışmalarında, adölesanların sağlık bakımı almak istememesiyle karşılaşmışlardır. Kırbaş’ın 

(2011), çalışmasında adolesanlarda DÖB alma oranı %89,1 iken erişkinlerde %95,3 olduğu, Mukhopadhyay ve 

ark (2010), çalışmalarında ise erişkinlerde %72,9 olan DÖB oranının adolesanlarda %68,6 olduğu bildirilmiştir. 

Buna karşın bu araştırmaya katılan adölesanların %95,2’sinin DÖB aldıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 

çalışma grubumuzdaki adölesan gebelerin DÖB alma durumu literatürdeki çalışma sonuçlarıyla farklılık 

göstermektedir. Bu durum günümüzde aile hekimliği sisteminde DÖB hizmetlerine verilen önemin artmış 

olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Çalışma grubumuzdaki adölesan annelerin %93,7’si isteyerek gebe kalmıştır. Adölesan gebelerin %84,5’i 

folik asit kullanmış, %86,5’i vitamin kullanmış, %86,5’i de demir preparatı kullanmıştır. Çalışma grubumuzdaki 

annelerden bir kısmı bebeğe zarar verebileceği endişesi, gebelikte yaşadığı bulantı kusma şikâyeti ve düzenli ilaç 
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kullanma alışkanlığı olmadığı gibi sebeplerle folik asit, vitamin ya da demir preparatı kullanmadıklarını 

belirtmişlerdir.  

Prenatal dönemde folik asit takviyesinin 1950 ve 1960 yılları arasında yapılan çalışmalarda, gebeliğe 

bağlı megaloblastik anemiyi önlediği görülmüştür. Gebelikte fetüs ve plesantanın gelişimi sırasında folik asit 

ihtiyacı arttığı ve takviye alınan folik asitin ihtiyaca katkıda bulunduğu ortaya konmuştur (Tamura ve Pıccıano, 

2006). Mukhopadhyay ve ark. 2010 yılında Doğu Hindistan’da 3. basamak hastanede 350 yetişkin ve 350 adölesan 

anne ile yaptıkları çalışmada yetişkin annelerin %49,1’i, adölesan annelerin %40’ının folik asit ve demir preparatı 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Çalışma grubumuzdaki adölesan anneler demir preparatı kullanımını, vitamin 

kullanımını ve folik asit kullanımını önemsemişlerdir.  

Adölesan dönemdeki gençler sigara, alkol kullanmayı deneme eğilimleri göstermektedir (Bakırcıoğlu, 

2013, Küçükşen ve ark, 2017). Çalışmamızdaki adölesan annelerin %8,7’si sigara ve %2,9’u alkol kullanıyordu. 

Çalışmamızdaki adölesan annelerin madde kullanma oranlarının düşük olması sevindirici bir bilgidir. 

Araştırmalara göre, adölesan annelerde ekonomik durum, evlilik durumu, sosyal destek, anne ve eş 

desteği, ağrı, kültürel etkiler, bilgi eksikliği, olumsuz deneyimler, emzirme niyeti, emzirmeye ilişkin tutum ve öz-

yeterlilik emzirmeyi etkileyen faktörler arasındadır (Woods ve ark, 2013, Wambach ve Cohen, 2009). Adölesan 

annelerin emzirmeye başlama ve emzirmeye devam etme durumu yetişkin annelere göre daha düşüktür. Yapılan 

çalışmalarda adölesan annelerin %81-%84 arasının gebelikleri boyunca bebeklerini emzirmeyi düşündüklerini 

belirtmiş ancak sadece %39 ile %69 arasında değişen oranla emzirmeye devam ettikleri sonucuna ulaşılmıştır 

(Dennis ve ark, 2011, Fleming ve ark, 2012). Çalışmamızda adölesan annelerin bebeği emzirmeye karar verme 

durumunun %98,1 oranla gebelikten önce olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dünyanın birçok ülkesinde adölesanlar ilk cinsel deneyimlerini herhangi bir kontrasepsiyon bilgisi 

olmadan ve CYBH konusunda bilgi sahibi olmadan gerçekleştirmektedirler. Bu durumdan dolayı tüm toplumun 

sağlığı açısından kontrasepsiyon ve CYBH gibi temel konular içerikli danışmanlık yapılması önemlidir (Şen ve 

Kavlak, 2009). Adölesan annelerin aile planlamasına yönelik özellikleri incelendiğinde %86,0’ının herhangi bir 

yöntem kullanmadığı görülmüştür. Benin Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 163 kişiyle yapılan 

çalışmada %60,1’i üreme sağlığı eğitimi almadıkları ve kontraseptif yöntem edinmeye utandıkları için her hangi 

bir yöntem kullanmamaktadır (Osaikhuwuomwan ve Osemwenkha, 2013). Çalışmamızda % 10,0’ı prezarvatif, 

%10,0’ı Ria, %23,3’ü hap ve %56,7’si geri çekme yöntemi kullandığını belirtmiştir. Şen ve Kavlak’ın 2009’da 

yaptıkları sistematik bir incelemede adölesanların kontraseptif yöntemlerden en çok prezarvatifi bildikleri halde 

cinsel ilişki sırasında kullanmak istemedikleri sonucuna varılmıştır. Çalışmamızdaki yöntem kullanım oranları Şen 

ve Kavlak’ın çalışma sonuçları ile benzer niteliktedir.  

Adölesanların gebeliklerinde yaşadığı problemler arasında sıklıkla anemi görüldüğü bu oranın 

%42,5’inde olduğu tespit edilmiştir. Ayyıldız ve ark. (2015) yılında bir üniversite hastanesinde 171 adölesan 

gebeyle yaptıkları çalışma sonucunda da anemi olduğu görülmüştür. Bozkaya ve ark. (1996) 18 yaş ve altı 562 

kişi ile retrospektif yaptıkları çalışmada, Melekoğlu’nun 2012 yılında 80 adölesan gebe ile yaptığı çalışmada, 

Adeyinka ve ark. (2010)’nın Nijerya’da 18 yaş altı adölesanlarla yaptıkları retrospektif çalışmada preeklempsinin 

adölesan gebelerde sık görüldüğü sonucuna varılmıştır. Seçkin ve ark. (2016)’nın yaptıkları bir olgu kontrol 

çalışmasında adölesan annelerde preeklempsi yetişkinlere göre yüksek oranda görülmektedir. Preeklepmsi tanısı 

adölesan annelerin 7’sinde görülmüştür. İmir ve ark. (2008) 715 adölesan ve 4560 yetişkinle yaptığı karşılaştırmalı 
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çalışmasında eklempsi adölesan %1,5 ve %5’de yetişkin grupta görülmüştür. Çalışmamızda eklempsi 1 kişide 

görülmüştür. 

Adölesan annelerin sezaryenle doğum nedenlerinin tekrarlayan sezaryen %28,6 ve fetal distres %21,4 

olduğu bulunmuştur. Melekoğlu’nun 2012’de yaptığı çalışmada adölesan annelerde %20 ve yetişkinlerde %8,8 

oranında fetal distres olduğu görülmüştür. Kırbaş (2011)’ın yaptığı çalışmada uzamış doğum eylemi adölesanlarda 

yetişkinlere göre 3,057 kat fazla olduğu bulunmuştur. İmir ve ark. (2008) 715 adölesan gebe ile yaptıkları 

retrospektif çalışmada sezaryen nedenlerini akut fetal distres (%31.3), malprezantasyon (%23.3) ve daha önce 

sezaryen doğum (%22.2) olarak saptamış olup bu değerler çalışmamızla benzer özellik göstermektedir.  

Adölesan annelerin doğumda yaşadıkları komplikasyon çalışmamızda 13 annede görülmüştür. 

Mekonyum ve zor doğuma bağlı görülen hipoksi çalışmamızdaki annelerin karşılaştığı doğum 

komplikasyonlarıdır. Uzun’un 2010 yılında 100 adölesanla yaptığı bir çalışmada sadece 1 kişide atoni 

görülmüştür. Kaya ve ark. 2017’de 85 adölesanla yaptıkları çalışmada 2 annede plesanta dekolmanı görülmüştür. 

Adölesan annelerin bebeklerinde 1. Dakika APGAR ort. 8,50±0,730, 5. Dakika Apgar 

ort.9,50±0,644’dür. Bebek doğum ağırlığı da Ort:3134,5±497,10 gr’dır (min:1480gr max:4510gr). Seçkin ve 

ark.(2016) 300 adölesan gebe ve 320 yetişkin gebeyle yaptığı karşılaştırmalı bir olgu kontrol çalışmasında 

adölesan anne bebeklerinin APGAR skor değerleri 1. Dakika 4 ve altı %4, 4-7 arası %6,33, 8 ve büyük %89,67 ve 

5. Dakikada 4 ve altı %3,8, 4-7 arası %6,6, 8 ve büyük %89,7 gibi oranlarla çalışmamızla hemen hemen aynı 

sonuçların olduğu 5. dakikada 4 ve altı puanlamanın çalışmamızda olmadığı görülmüştür. Tayland’da (2016) 268 

adölesanla yapılmış bir çalışmaya göre adölesan annelerin bebeklerinin doğum ağırlıkları (2500 gr ve fazlası), 1. 

Dakika APGAR skorları 7’nin altında % 7,1 ve 5. Dakika APGAR skoru 7’nin altında %1,5 olarak belirtilmiştir 

(Narukhutrpichai ve ark, 2016). Bu çalışmada APGAR skoru puanlamaları çalışmamızdaki puanlamalara göre 

düşük değerde olduğu görülmektedir. Çalışmamızda APGAR skorunun yüksek olması doğum kilosunun yüksek 

olması ve adölesan annelerin DÖB hizmeti almasına bağlı olabilir. Nemli’nin 2017’de 30 adölesan anneyle yaptığı 

retrospektif çalışmada da 1. Dakika APGAR 6,98±0,69 5. Dakika APGAR 7,93±0,43 olarak puanlanmış ve bebek 

doğum ağırlığı da 3037,97±562,71 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmadaki bebek doğum ağırlığı çalışmamızdaki 

doğum ağırlığı ile yaklaşık aynıdır. Kaya ve ark, 2017’de 85 adölesan anneyle yaptıkları çalışmada 2 bebekte 

konjenital anomaliye rastlanmıştır. Çalışmamızdaki annelerde konjenital doğum görülmemiştir. 

Çalışmamızda adölesan annelerin çoğunluğu ilk bir saat içinde emzirmeye başlamıştır. Sadece 8 anne 

bebeğinin yanında olmaması nedeni ile anne sütü veremediğini ifade etmiştir. Özsoy’un 2014’de adölesan 

annelerle yapmış oldukları çalışmada adölesan annnelerin emzirme tutumları düşük bulunmuştur. Çalışmamızda 

adölesan annelerin emzirme oranlarının yüksek oluşu çalışmanın yapıldığı hastanenin anne dostu hastane olması 

ve doğum sonrası emzirmeye yönelik ebelik bakımından kaynaklanmış olabilir.  

Araştırmamızda adölesan annelerin yaş gruplarına göre doğum şekillerinin anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği saptanmıştır. Yapılan analize göre 18 yaş ve altı adölesan annelerin %64,2’si vajinal yolla, 19 yaşındaki 

annelerin ise %53,6’sının sezaryenle doğum yaptığı belirlenmiştir. Kırbaş (2011)’ın çalışmasında yetişkin 

annelerin sezaryen oranı %84,7 iken adölesan grubun oranı %15,3 olarak bulunmuştur. Abalı ve ark. (2017)’nın 

adölesan annelerle yaptıkları çalışmalarda da sezaryenle doğum oranı %39,4 olarak bulunmuştur.  TNSA 2013 

sonuçlarına göre; adölesanlarda 20 yaş altı sezaryenle doğum oranı %29,2, 15-49 yaş arasındaki kadınlarda 

sezaryenle doğum oranı %48 olarak belirtilmiştir. Çalışmamızdaki sezayen oranı da oldukça yüksektir ve vaginal 

doğum oranı da adölesan annelerde sıklıkla normal doğum tercih edildiğini düşündürmektedir.  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

37 
 

Çalışmada adölesan annelerin yaş gruplarına göre yöntem kullanım durumları karşılaştırılmış ve 18 yaş 

ve altındaki adölesan annelerin %64,2’sinin herhangi bir yöntem kullanmadığı, 19 yaşındaki adölesan annelerin 

ise %64,7’sinin bir yöntem kullanmayı tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Oltuoğlu ve Başer’in 2012, Kocaöz ve 

ark. (2013)’nın yaptıkları çalışmada da adölesan annelerin yöntem kullanma oranları düşük bulunmuştur. 
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153-) VİSSERAL LEİSHMANİASİSLİ KÖPEKLERDE VİTAMİN D, KALSİYUM, 

FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Murat ARI1, Ayşegül BİLDİK1, Sema ERTUĞ3 

1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı 
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ÖZET: Çalışmada leishmaniasisli köpeklerde kemik metabolizmasının ve buna bağlı olarak 25-OH-D3, 

kalsiyum, fosfat ve alkalen fosfataz (ALP) değerlerinin sağlıklı köpeklere göre nasıl bir değişim gösterdiğinin 

belirlemesi amaçlanmıştır. Çalışmada Kuşadası ve Bodrum ilçelerinden leishmaniasis şüphesiyle, soğuk zincir 

kurallarına uygun olarak veteriner hekimler tarafından parazitoloji laboratuvarına gönderilen , IFA testi ile 1/64 

ve üzeri titrelerde seropozitifliği saptanan 20 adet leishmaniasisli ve kontrol grubu olarak seronegatifliği belirlenen 

20 adet 4 ile 6 yaşları arasındaki erkek köpek serumları dahil edildi.  Leishmania pozitif ve negatif köpekler 

arasında serum 25-OH-D3 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Seropozitif 

köpeklerde P ve ALP düzeylerinin seronegatif köpeklere göre daha yüksek olduğu, Ca seviyesinin ise düşük 

olduğu gözlendi (p <0,05). 

 

ABSTRACT: In the present study, it was aimed to determine bone metabolism related changes in dogs with 

visseral leishmaniasis such as vitamin D, calcium, phosphate and ALP levels as compared to helathy ones. A total 

of 40 serums of male dogs aged between 4 and 6 years that were sent to Adnan Menderes University, Faculty of 

Medicine, Parasitology Laboratory from Kuşadası and Bodrum districts between the years 2012 and 2013, 

suspected with leishmaniasis, by the veterinary physicians in accordance with the cold chain rules,and 20 of which 

were evaluated as leishmania seropositive and 20 as leishmania seronegative by the IFA test, were included in this 

study. There was not any statistically significant difference between the serum 25-OH-D3 levels of Leishmania 

positive and negative dogs (p>0,05). There was statistically significant difference between the serum ALP (p<0,05) 

and P levels were observed to be higher in the seropositive dogs than the seronegative dogs while Ca level was 

low (p<0,001).  

 

GİRİŞ: Leishmaniasis, dünyanın en ihmal edilen hastalıkları arasında yer almakta olup, toplam 98 ülkede endemik 

olduğu, 350 milyon insanın risk altında olduğu ve yılda 2 milyon yeni vaka tahmini olduğu Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından bildirilmiştir. Leishmaniasisin mortalite ve morbiditesi, her sene endişe verici bir şekilde artış 

eğilimi göstermektedir (1). Çalışmada leishmaniasisli köpeklerde kemik metabolizmasının ve buna bağlı olarak 
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25-OH-D3, kalsiyum, fosfat ve alkalen fosfataz (ALP) değerlerinin sağlıklı köpeklere göre nasıl bir değişim 

gösterdiğinin belirlemesi amaçlanmıştır.  

 

MATERYAL METOT: Çalışmaya IFA testi ile 1/64 ve üzeri titrelerde seropozitifliği saptanan 20 adet 

leishmaniasisli ve kontrol grubu olarak seronegatifliği belirlenen 20 adet 4 ile 6 yaşları arasındaki erkek köpek 

serumları dahil edildi.  Serumdaki kalsiyum miktarı glyoxal-bis metodu ile,  fosfat miktarı ise kalay klorid metodu 

ile tayin edildi. Serumlarda 25-OH-D3 seviyesi ticari kit (25-Hydroxy Vitamin D EIA, ımmunodiagnostic Systems 

Ltd., Boldon, UK) ile ölçüldü. Alkalen fosfataz seviyesi Quantitative Determination of Alkaline Phosphatase 

(ALP) IVD, Spinreact®, İspanya) ticari kiti ile belirlendi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi amacıyla SPSS 

(for Windows Release 11.5 Standart Version Copyright © SpssInc. 1989-2001) hazır paket programı kullanıldı. 

Mann Whitney U Testi kullanılarak önem analizleri yapıldı. 

 

BULGULAR:  

IFA testi ile çalışılarak Leishmania seropozitif saptanan 20 köpek serumunun IFA test sonuçları tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1 Leishmania Seropozitif 20 Köpeğin IFA Test Sonuçları 

 

Serum Sayısı Titreler 

1 1/64 

3 1/128 

4 1/256 

12 1/512 

Toplam 20  

 

 

Çalışma kapsamındaki 20 Leishmania seropozitif ve 20 Leishmania seronegatif erkek köpeğin serum 25-OH-D3, 

ALP, Ca ve P sonuçları ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2 Leishmania Seropozitif ve Seronegatif Köpeklerin  25-OH-D3, ALP, Ca ve P Sonuçları 

Parametreler/Birimler Leishmania seronegatif (n:20) 
Leishmania seropozitif 
(n:20) 

p 

25-OH-D3 nmol/L 70,01±14,12 51,89±6,59      0,252 
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Tablo 3 Leishmania Seropozitif ve Seronegatif Köpeklerin  25-OH-D3, ALP, Ca ve P Sonuçları 

 

 

Leishmaniasisli ve kontrol grubu köpeklerin serum Ca seviyeleri (ortalama) sırasıyla 3,38 mg/100 ml ve 8 mg/100 

ml olarak bulunmuş ve istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0.05). Fosfor 

seviyeleri sırasıyla (ortalama) 3,01 mg/100 ml ve 2,19 mg/100 ml olarak tespit edilmiş ve iki grup arasında 

düzeyinde bir fark bulunmuştur(p<0.05). Serum 25-OH-D3 düzeyleri sırasıyla 51,89 nmol/L ve 70,01 nmol/L 

olarak saptanmış ve istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Serum ALP 

seviyeleri (ortalama) sırasıyla 137,1 U/L ve 104,5 U/L olarak saptanmış ve istatistiksel olarak iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0.05)  

 

 

TARTIŞMA: Vitamin D’nin kalsiyum ve fosfor homeostasisi ile yakından ilgili olduğu, kemik model 

oluşumunda önemli rol oynadığı yapılan araştırmalarda gösterilmiştir (2). Kemik metabolizmasının 

araştırılmasında vitamin D, alkalen fosfataz, Ca ve P genellikle birlikte değerlendirilmektedir. Köpeklerde vitamin 

D metabolizması, genellikle böbrek yetmezliği ile ilgili patolojik durumlarda araştırılmıştır (3), fakat Leishmania 

ile enfekte köpeklerde D vitamini metabolitlerinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.   

Galler ve ark (2011), kronik böbrek yetmezliği olan köpeklerde 25-OH-D3 düzeylerinde düşme gözlemlemişlerdir. 

Bu düşüşü, iştahsızlık ve kusmaya bağlı diyetle alınan vitamin D’den yararlanılamamaya bağlamışlardır (3). 
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ort değer

p*<0.05

p*<0.05 p*<0.05

ALP U/L 104,5±8,7 137,1±11 0,026* 

Ca mg/100ml 8±0,5 3,38±0,48 0,000* 

P mg/100ml 2,19±0,17 3,01±0,11 0,000* 
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Benzer şekilde bizim çalışmamızda da, Leishmania ile enfekte köpeklerde 25-OH-D3 düzeylerinde düşme 

gözlemlenmiştir. 

Paşa ve ark (2003), VL’li köpeklerin serumlarında çinko, demir, bakır, kalsiyum, fosfor ve magnezyum değerlerini 

araştırmışlardır ve Kalsiyum, fosfor ve magnezyum değerleri arasında önemli bir fark bulamamışlardır (4). 

Visseral leishmaniasisli insan ve köpeklerde yapılan araştırmalarda serum ALP düzeyleri kontrollere göre yüksek 

bulunduğu bildirilmiştir (5, 6, 7). 

 

SONUÇ: Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; ALP düzeyindeki yükseliş, hipokalsemi ve 

hiperfosfatemi bulguları  kemik metabolizması üzerine olumsuz etkileri olabileceğini düşündürmektedir. 

Hipotezin kabul veya red edilebilmesi için daha fazla hayvan sayısı ile yapılacak; parathormon düzeyi ve kemik 

mineral yoğunluğunun da ölçüleceği ileri araştırmaların yapılması gerektiği kanısındayız. 
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Öz 

 Kesim işlemleri sırasında, kanatlı hayvanların korku ve acı hissetmelerini önlemek amacıyla kesim 

öncesi bilinç kaybına yol açan farklı bayıltma yöntemleri uygulanmaktadır. Mevcut tüm bilinçsizleştirme 

yöntemleri hayvan refahı, ürün kalitesi ve maliyetlerle ilgili bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. 

Bilinçsizleştirme yöntemleri hayvan refahını ve et kalitesini etkilemektedir. Etkili bir bayıltma işlemi hayvanın 

ölümüne kadar devam eden acıya karşı duyarsız ve bilinçsiz bir döneme yol açması gerekir. Su banyolarında 

elektrik akımıyla bayıltma ticari kesimhanelerde en yaygın kullanılan yöntemdir. Yöntemler arasında, gaz 

karışımları ve düşük atmosfer basıncı uygulamaları da yer almaktadır. Bu derlemede, kanatlıların kesim öncesi 

bilinçsizleştirilmesinde kullanılan yöntemler ve onların hayvanlar üzerindeki etkileri ele alınacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Bilinçsizleştirme, kanatlı hayvanlar, elektrik akımı, gaz karışımları, düşük atmosfer 

basınç uygulamaları 

Stunning for Poultry 

Abstract 

During the slaughter process, to prevent the birds from feeling fear and pain are applied different stunning 

methods which cause loss of consciousness. All existing methods of unconsciousness have some advantages and 

disadvantages associated with animal welfare, product quality and costs. Stunning methods affect animal welfare 

and meat quality. An effective stunning process should lead to an insensitive and unconscious period that continues 

until the death of the animal. Electrical water bath stunning is the most common stunning method that is utilized 

in commercial poultry slaughterhouses. Among the methods, the applications of gas mixture and low atmospheric 

pressure are also found. In this review, methods used in the pre-slaughtering stunning of birds and their effects on 

animals will be discussed. 

Keywords: Stunning, poultry, electric current, gas mixtures, low atmosphere pressure applications  

Giriş 

Günümüzde dünya genelinde tüketilen etler arasında ikinci sırada yer alan kanatlı etlerinin 2024 yılından 

itibaren en çok tüketilen et grubu olacağı ve sonraki yıllarda da alternatiflerine göre tüketim artışının oransal olarak 

süreceği öngörülmektedir (OECD, 2016, s. 127). Kanatlı eti üretim sürecinde, kesim öncesi uygulanan 

bilinçsizleştirme yöntemlerinin hayvan refahını ve kabul edilebilir et kalitesini karşılayabilmesi oldukça önemlidir. 

Kesim öncesi uygulanan bilinçsizleştirilme, kesim sırasında olası tepkileri azaltarak piliçlerin acı çekmelerini ve 

korku duymalarını engellemekte, kesimin daha kolay geçmesini ve ölümün kan kaybına bağlı gerçekleşmesini 

sağlamaktadır (EFSA, 2004, s.2; Raj & O’Callaghan, 2004, s.232). Etkili bir bilinçsizleştirmeyle hareketsiz kalan 

piliçlerde çırpınmalara bağlı oluşan karkas kusurları da azalmaktadır (McNeal, Fletcher, & Buhr, 2003, s.167). 
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Kanatlı hayvanların bilinçsizleştirilmesinde elektrik akımı 1920’lerden, CO2 gazı ise 1950’lerden bu yana 

kullanılmaktadır (Lambooij & Gerritzen, 2007, s.1). Kanatlı hayvanların bilinçsizleştirilmesinde elektrik akımı, 

bazı gaz karışımları ve düşük atmosfer basıncı uygulamaları ticari olarak kullanılmakta olan yöntemler olup, 

transkraniyal manyetik uyarım,  mikro dalga ve ses dalgaları ile bilinçsizleştirme uygulamaları geliştirilme 

sürecinde olan yöntemlerdir (Berry vd, 2018, s.37-40). 

Bu derlemede, kanatlı hayvanlara kesim öncesi uygulanan bilinçsizleştirilme yöntemleri ve bu 

yöntemlerin onlar üzerinde ortaya koyduğu etkiler ele alınmıştır. 

Bilinçsizleştirme Yöntemleri 

Elektrik Akımının Kullanılması 

Elektrik akımı ile bilinçsizleştirme dünya genelinde ticari kesimhanelerde en yaygın kullanılan yöntemdir 

(Heath, Thaler, & James, 1994, s. 296; Bilgili, 1999, s.282; Goksoy vd. 1999, s.1796; Berg & Raj, 2015, s.1207). 

Bu yöntemde belirlenen elektrik akımı değerleri kanatlıların üzerinden geçirilerek uygulanmaktadır. Elektrik akımı 

kalp ve beyin fonksiyonlarının değişmesine yol açarak etki göstermektedir (EFSA, 2004, s.19). Elektrik akımı ile 

bilinçsizleştirmede, özel tasarlanmış panolar tarafından üretilen; alternatif akım (AC)  ya da doğru akım (DC), 

yüksek veya düşük frekans, yarım veya tam doğrultulmuş, sinus veya kare dalga tipleri, sürekli veya pulslanmış 

(darbeli) (pDC) akımlar kullanılmaktadır  (Kuenzel & Ingling, 1977, s.2087-2090; Griffiths & Purcell, 1984, 

s.399-401; Bilgili, 1992, s.139; Heath, vd., 1994, s.296; Bilgili 1999, s.284; Lambooij & Gerritzen, 2007, s.3). 

Kullanılan gerilim (volt) veya akım (amper) değerleri hayvan başına hesaplanmaktadır. Değerlerin 

hesaplanmasında Ohm (Ω) Kanunundan (Gerilim = Akım X Direnç) yararlanılmaktadır. 

Elektrik değerlerini üreten panolar gerilim veya akım sınırlaması yapacak şekilde çalışmaktadır. Akımın 

sabitlendiği panolar, gerilimin sabitlendiği panolara göre daha iyi sonuçlar vermektedir (EFSA, 2004, s.51). 

Uygulama üzerinde belirleyici olan direnç değerinin oluşmasında; hayvan sayısı, canlı ağırlık, cinsiyet, kaslar, etin 

yağ içeriği, tüylerin yaş veya kuru oluşu, kirlilik durumu ve hattın suya batma seviyesi etkili olan faktörlerdir 

(Bilgili, 1992, s.141; Boyd, 1994, s.223; Shields & Raj, 2010, s.288) 

Elektrik akımı uygulaması, kanatlıların sinir sistemi üzerindeki sinirsel sinyalleri iletim görevi olan 

nörotransmitterlerden uyarıcı özellikteki aminoasitlerin salınmasını gerçekleştirmekte ve bu durum merkezi sinir 

sisteminin etkilenmesine neden olmaktadır (Joseph vd., 2013, s.101).  Yapılan EEG ölçümlerine göre normal 

durumda çok ritmik ve kararlı bir durum gösteren elektrik aktivitesi uygulama sonrasında tek kutuplu, yüksek 

değerde ve düşük frekanslı elektrik aktivitesine dönüşerek epilepsi gerçekleşmektedir (Raj, 1988, s.1815). Diğer 

taraftan kalp üzerinde de etki yaratan elektrik akımı, kalp ritminin bozulmasına neden olmaktadır (Bilgili, 1999, 

s.283).  Kalp ritminin değişmesi sonucunda beyine giden kan azalmakta ve oksijen yetersizliği meydana 

gelmektedir (Raj, 1998, s.1816). Beynin yeterince beslenememesi sonucunda hareketsizlik ve bilinçsizlik 

oluşmaktadır. Uygulanan elektrik kanatlılarda bilinçsizlik oluşturmakla beraber bu etkinin ölümün şekilleneceği 

zamana kadar sürmesi gerekmektedir. Bu sürenin en az 45 saniye olması önerilmektedir (EFSA, 2004, s.119).   

Su banyolarında elektrik akımı uygulaması. 
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Kısa zamanda etki göstermesi, uygulama kolaylığı ve maliyetinin düşük olması nedeniyle bugün birçok 

gelişmiş ülkede kanatlı hayvanların bilinçsizleştirilmesi için kesim öncesi su banyolarında elektrik akımı 

uygulanmaktadır (Prinz, 2009, s.21). Su banyolarında elektrik akımı uygulamasında, taşıma kasalardan alınıp 

kesim hattına asılan kanatlılar, hattın hareketi sırasında başlarının suya batmasıyla elektrik akımına maruz 

kalmaktadırlar (Lambooij & Gerritzen, 2007, s.2). Baş ile ayaklar arasından geçirilerek uygulanan elektrik akımı 

sonucunda bilinçsizlik oluşmaktadır.  Akım miktarı, dalga tipi, frekans, süre ve hayvan kökenli birçok faktörün 

etkisinde gelişen bilinçsizleştirmede farklı kombinasyonlara göre değişik etkiler ortaya çıkmaktadır. Uygulama 

süresi 4-12 sn arasında değişmektedir. Yatırım ve kullanım maliyeti diğer yöntemlere göre daha düşük olan 

(SANCO, 2012, s. 36-38 ), dünya genelinde yüksek oranda kabul görmüş bu yöntem hayvan refahı açısından bazı 

dezavantajlara sahiptir. Kanatlıların canlı taşıma kasalarından çıkartılıp, elektriğin uygulandığı zamana kadar 

geçen sürede, yakalama, kesim hattına askılama işlemi, ortamdan kaynaklanan stresler ve cinsiyete, ağırlığa, yaşa, 

tüylenmeye, açlığa, susuzluğa, kirlilik durumuna göre değişen vücut dirençleri uygulamanın hayvan refahı 

hedeflerinden uzaklaşmasına neden olabilmektedir.  Diğer yandan uygulanan voltaj, akım, frekans, dalga tipi, 

hayvanın vücut direnci, uygulama süresi ve su banyosunun özelliklerinin de önemli etkileri bulunmaktadır (Hindle, 

Lambooij, Reimert, Workel,  & Gerritzen, 2010, s.401-402) 

Bilinçsizliğin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için piliçlere uygulanacak en düşük akım değerinin 120 mA 

olması önerilmektedir (Raj, 1998, s.1816; Prinz, Van Oijen, Ehinger, Coenen, & Bessei, 2010, s.1274). Aynı 

zamanda piliçlere 120 mA’in üzerinde uygulanacak akım değerinin karkas kusurlarını artırmadığı bildirilmektedir 

(Gregory & Wilkins, 1989, s.530-532; Wilkins, Wotton, Parkman, Kettlewell, & Griffiths, 1999, s.465).  

Uygulamalar frekans açısından değerlendirildiğinde, AC 50 Hz düşük frekans (Prinz, 2009, s.22), 100 Hz ve üzeri 

değerler ise yüksek frekans olarak tanımlanmaktadır (Raj & O’Callaghan, 2004, s.232).  Elektrik değerlerinin 

hayvan refahı üzerine olan etkileri incelendiğinde AC akım tipinin ve 200 Hz den düşük frekans değerlerinin daha 

olumlu sonuçları ortaya koyduğu bildirilmektedir  (Harris, 2013; Helva, 2014, s.58). Piliçlerin kesilmesiyle ilgili 

AB önerileri, yüksek akım uygulamasıyla bilinçsizleştirmede ani ve kesin etki yaratarak hayvan refahını garantiye 

alınması ön görülmektedir (McNeal, Fletcher, & Buhr, 2003, s.167) 

ABD’de 10 - 28 V, 10 - 45 mA ve 350 - 500 Hz aralıklarındaki değerler (Bilgili, 1999, s.284; Gazdziak, 

2007, s.66;  Shields & Raj, 2010, s.288), AB’de AC ve DC akımlar 70 - 150 mA ve 50 - 2000 Hz değerleri 

kullanılmaktadır (Prinz, 2009, s.21).  Avrupa Konsey Tüzüğünce AB ülkelerinde su banyolarında bilinçsizletirilen 

kanatlılar için önerilen değerler Çizelge 1 ve 2’de yer almaktadır (HSA, 2013, s.49). 

Çizelge 1. AB ülkelerinde su banyolarında bilinçsizletirilen kanatlılar için önerilen elektrik akımı değerleri 

Frekans (Hz) Piliç (mA) Hindi (mA) Ördek & Kaz (mA) Bıldırcın (mA) 

< 200 100 250 130 45 

200 - 400 150 400 - - 

400 - 1500 200 400 - - 
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Çizelge 2. Piliç ve Ördeklerde kesim öncesi uygulanan etkili elektrik değerleri 

Dalga tipi  & Frekans  Piliç (mA) Ördek (mA) 

Sinüs AC 50 – 199 Hz  100 RMS - 

Sinüs AC 200 Hz  150 RMS - 

Sinüs AC 400 Hz 200 RMS - 

Kare AC 50 Hz - 170 RMS 

RMS: Karekök ortalama akım 

Uygulamalar ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, hayvan refahına yönelik kanun ve yönetmelikler 

olmakla birlikte EFSA tavsiyeleri kadar net bir durum söz konusu değildir.  Yalnızca TSE tarafından hazırlanan 

TS OIC/SMIIC 1 - Helal Gıda Standardı elektrikle sersemletmede rehber parametre olarak; tavuk için 0.25 – 0.50 

A akım (250- 500 mA) ve 3-5 saniye uygulama süresini  “Elektrik akımı ve süresi hayvanın türü ve kütlesi ve 

diğer değişken faktörler göz önünde bulundurularak kuruluş tarafından geçerli kılınmalı ve belirlenmelidir” 

bilgisini içermektedir (TSE, 2011, s.14).  

Uygulamalar et kalitesi açısından değerlendirildiğinde yüksek gerilim uygulamaları kemik kırıklarına 

(Gregory & Wilkins, 1989, s.530-532), iç organ kanamalarına, kanat eklemlerinde kanamalara ve kırmızı kanat 

uçlarına (Heath, 1984, s.151-159), göğüs etinde kanamalara (Goksoy vd. 1999, s.1799), lades (furcula) kemiği 

çatlaklarına ve omuz kaslarında tendonların ayrılmalarına (Sams, 1996, s.6-38) neden olabilmektedir. Diğer 

yandan yüksek frekans uygulamaları but, göğüs kanamalarını ve kırık kemik miktarını azaltmaktadır (Hillebrand, 

Lambooy, & Veerkamp, 1996, s.670). AB ülkelerinde piliç eti kalitesinin iyileştirilmesi açısından (hemoraj – 

kemik kırıkları) piliç başına uygulanacak akım değerinin en az 120 mA olması önerilmektedir. Bu değer su 

banyoları kullanılarak yapılan bilinçsizleştirmede refah ile et kalitesi arasında itilafa neden olmaktadır (Lambooij 

& Gerritzen, 2007, s.3). Elektrik akımı piliç etlerinde başlangıç pH’sını, su tutma kapasitesini ve et rengini 

etkilemektedir (Savenije, Schreurs, Winkelman-Goedhart, Gerritzen, Korf, & Lambooij, 2002, s.561). Yüksek 

voltaj  (>65V) piliç etlerinin pH’sını ve kırmızılığını artırmaktadır (Akşit, Önenç & Yalcin, 2003, s.24). Piliçler 

50 mA akım ile bilinçsizleştirildiklerinde 125 mA göre göğüs etinde düşük pH değeri oluşmaktadır (Papinaho & 

Fletcher, 1996, s.672-676; Craig & Fletcher, 1997, s.1178-1181). Elektrik akımı uygulanarak bilinçsizleştirilen 

piliçlerin göğüs etleri bilinçsizleştirilmeden kesilenlere göre daha yumuşaktır (Thomson, Lyon, Hamm,  Dickens, 

Fletcher & Shackelford, 1986, s.1719). Diğer taraftan elektrik ile bilinçsizleştirme etin sertliği üzerinde etki 

göstermezken, etin sertliğini kesim ile et kemik ayırma zamanı arasında geçen süre etkilemektedir (Raj, 2000, 

s.65-89) 

Baş bölgesine elektrik akımı uygulaması. 

Bu yöntemde elektrik akımı sadece hayvanın başına uygulanmaktadır. Kesim hattına asılan kanatlılar 

hattın hareketi sırasında bir koni içerisinde kalacak şekilde kavranmakta ve dışarıda kalan başın her iki yanındaki 

kuru elektrotlar aracılığı ile elektrik uygulanmaktadır. Su banyolarına göre daha yeni ve daha düşük kapasitede 
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olan bu sistemde hayvanların elektrik direnç farklılıklarını gözeterek hedeflenen akımı tek tek uygulamaktadır. Bu 

sayede özellikle hayvan refahı yönünden daha olumlu sonuçlar elde edilmektedir. 

Araştırıcılar tarafından bilinçsizleştirme amacı ile uygulanan değerlere ilişkin farklı bildirişler söz 

konusudur. Gregory ve Wotton (1990 ve 1991) sinüs dalga tipindeki AC akım 240 mA/piliç ve 400 mA/hindi 

düzeyinde 5 sn süre ile sabit voltaj ile uygulandığında bilinçsizliğin oluştuğunu bildirmektedirler. Düşük direnç 

değerli elektrotların kullanılması koşulu ile EFSA tarafından piliçler için önerilen değerler Çizelge 3’de yer 

almaktadır. Uygulama sonrasında hindilerde 15 sn, piliçlerde ise 20 sn içerisinde kesim gerçekleşmelidir (EFSA, 

2004, s.123). 

Çizelge 3. Kesim öncesi bilinçsizleştirmede piliçlerin baş bölgesine uygulanan elektrik akımı değerleri *  

Frekans (Hz) - AC Sinüs En düşük RMS** akım değeri (mA) 

50 100 

400 150 

1500 200 

*Akım en az 1 sn uygulanmalıdır, **RMS: Karekök ortalama akım,  

Yalnızca başa uygulanan bilinçsizleştirme sistemleri yüksek kapasiteli piliç kesim hatlarında yetersiz 

olduğu, hindi kesimleri için daha uygun olacağı ve su banyolarına göre göğüste oluşan kanama kusurlarını 

azaltırken, çırpınmaya bağlı kırık ve kanama şeklinde oluşabilecek kusurları artırabileceği bildirilmektedir (Berry 

vd, 2018, s.9). 

Gaz Karışımlarının Kullanılması (Kontrollü Atmosfer Uygulamaları)   

Kesimhanelerde kanatlılara gaz karışımları taşıma kasalarında ya da bantlarda uygulanmaktadır. Bu yöntemde 

kanatlıların CO2, N2, Ar ve O2 gazlarının çeşitli oranlarda karıştırılması ile elde edilen karışım gazları soluması ile 

anestezi gerçekleşmektedir (Raj, 1998, s.1818; EFSA, 2004, s.25). Uygulamadaki yüksek CO2 oranı, kan ve 

omurilik – beyin sıvısının pH değerini düşürmektedir. (Eisele, Eger, & Muallem, 1967, s.856-865). O2 yetersizliği  

ve CO2 oranın yüksek olması  et kalitesinde iyileşmeye ve uygulama sırasında ise  piliçlerde kasılmalara neden 

olabilmektedir (Turcsán, vd., 2001, s.1650).   EFSA (2004, s.1-29) tarafından bildirilen gaz karışımlarına ait bazı 

oranlar aşağıda yer almaktadır. 

- % 40 CO2, % 30 O2, % 30 N2 

- % 30 CO2, % 20 O2, % 50 hava 

- 30 saniye süre ile % 20 CO2, % 80 hava, 50 saniye süre ile % 40 CO2, % 60 hava, 30 saniye süre ile % 50 

CO2, % 50 hava 

- % 40 CO2, % 30 O2, % 30 N2, devamında% 20 CO2, % 80 hava 
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- % 45 CO2, % 55 hava 

Hayvan refahı açısından elektrikle bilinçsizleştirmeye göre piliçlerin kesim hattına asılacakları dönemde 

oluşan yakalama ve askılamaya bağlı oluşan streslerde engellenmektedir (Gerritzen, Lambooij, Hillebrand, 

Lankhaar, & Pieterse, 2000, s.928). Uygulama sonrasında hareketsizleşen piliçler daha kolay yakalanabilmekte, 

kesim hattına tepkisiz bir şekilde asılmakta ve kesilmektedir. Gaz karışımları uygulamaları piliçler taşıma 

kasalarında veya kesimin ilk aşamasında uygulandığından, ürün kalitesini iyileştirmekle birlikte, bu birimlerde 

çalışanlar için de sesin azalması, daha az tozlu ortamın oluşması ve daha aydınlık ortamlarda çalışma imkanı 

oluşturarak işçilerin daha ergonomik ve doğru pozisyonda çalışmalarını da sağlamaktadır (Duncan, 2001, s.207).   

Uygulamanın özellikle piliçlerin refah yönünden daha iyi sonuçları ortaya koyduğu belirtilmesine rağmen 

(Duncan, 2001, s.208; Raj, 2006, s.480; Lambooij & Gerritzen, 2007, s.5), piliçlerin kesim öncesi hareketsiz 

görünüşleri bazı endişelere neden olmaktadır (Coenen, Smit, Zhonghua, & Van Luijtelaar, 2000, s.226). Uygulama 

maliyetleri de yöntemin yaygınlaşmasının önündeki bir engel oluşturmaktadır (Raj, 2006, s.481).  Avrupa’da gaz 

karışımları kullanılarak piliçlerin bilinçsizleştirilmesi %19 seviyelerindedir (EU commission,  2012, s.123). 

Ülkemiz kesimhanelerinde bu yöntem henüz kullanılmamaktadır.  

Gaz karışımları uygulaması elektrik uygulamasına göre but ve göğüs kısmında meydana gelen spot kanamaları 

azaltmakta (Hoen & Lankhaar, 1999, s 287.) ve rigor motris oluşum süresini hızlandırmaktadır (Raj, Wilkins, 

Richardson, Johnson, & Wotton, 1997, s.169). Bu uygulamada % 40-45 CO2 gazı kullanılarak kesilen piliçlerde 

göğüs eti yumuşaklığının elektrik uygulamasına göre daha iyi olduğu (Raj, Grey, Audsely, & Gregory, 1990, 

s.725; Fleming, Froning, Beck, & Sosnicki, 1991, s.2201), bilinçsizleştirilmeden kesilen piliçler ile ise bir 

farklılığın olmadığı bildirilmektedir (Sams & Dzuik, 1999, s.1475).  

Düşük Atmosfer Basıncı Uygulaması    

Yeni bir sistem olan bu yöntemde kesimhaneye ulaşan piliçlere bilinçsizleştirme taşıma kasalarında 

uygulanmaktadır. Kapalı bir kabin içerisindeki oksijen basıncı düşürülerek hipoksi oluşturulmaktadır. Gaz 

uygulamalarında olduğu gibi bu yöntemde de bilinçsizleşen piliçler kolayca yakalanarak kesim hattına 

asılabilmektedir. Bu durum hayvan refahı ve çalışan sağlığı/ergonomisi açısından daha iyi sonuçları ortaya 

çıkarmaktadır. Elektrikle bilinçsizleştirmeye göre düşük atmosfer basıncı uygulanarak bilinçsizletirilen piliçlerde 

kan kortikosteron düzey daha düşük bulunmuştur (Berry vd, 2018, s.36)  Bu yöntem USDA tarafından ticari 

kullanım için onaylanmış ve kullanılmakta iken AB ülkelerinde kullanılmamaktadır (Berg & Raj, 2015, s.1214). 

Bu yöntemde bilinçsizliğin oluşması için basınç kademeli olarak azaltılarak 0.20 – 0.29 atm düşürülür.  Uygulama 

et kalitesi açısından değerlendirildiğinde kanatlarda elektrikle bilinçsizleştirmeye göre %3.2 daha fazla miktarda 

kusurun oluştuğu et rengi ve 24 saat sonrası göğüs et pH değerinde bir farklılığın olmadığı bildirilmektedir (Berry 

vd, 2018, s.33-36) 

Geliştirilme Sürecindeki Yöntemler 

Özellikle hayvan refahı açısından daha iyi sonuçları ortaya koyabilecek, ürün kalitesini iyileştiren, yatırım 

ve kullanım maliyeti düşük olan yöntemlerin geliştirilmesi öngörülmektedir. Transkraniyal manyetik uyarım,  
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mikrodalga enerjisinin kullanımı (Berg & Raj, 2015, s.1215) ve ses dalgaları ile bilinçsizleştirme (Berry vd, 2018, 

s.40) güncel bilimsel çalışma alanlarıdır. 

Transkraniyal manyetik uyarım. 

 Bu yöntemde elektrik akımı ile kanatlı hayvanın başının yakınında bulunan bir bobin üzerinde manyetik 

alan oluşturma prensibine dayanmaktadır. Deneysel aşamada olan bu uygulama ile elde edilen manyetik ortam 

beyninin korteksinde etki göstererek bir epilepsi oluşmasına neden olmaktadır (Berry vd, 2018, s.37). 

Mikrodalga enerjisi.  

300 MHz ile 300 GHz arasında beyine uygulanan mikrodalgalar ile 43-50OC aralığında beyin sıcaklığının 

elde edilmesi esasına dayanmaktadır (Small, McLean, Owen, & Ralph,  2013, s.287-290;  Small, McLean, Keates, 

Owen, & Ralph, 2013, s.291-296). Deney aşamasında olan ve memeli hayvanlara yönelik çalışmalarında sürdüğü 

bu yöntemin özellikle dini kriterlere göre yapılan kesimler için önemli potansiyelinin olduğu bildirilmektedir (Berg 

& Raj, 2015, s.1215). 

Ses dalgaları. 

Beyin fonksiyonlarını bozmak amacı ile ses dalgalarının uygulanması prensibine dayanmaktadır. Bozulan 

beyin fonksiyonlarına rağmen kalp atışı ve solunumun devam ettiği bildirilmektedir (Berry vd, 2018, s. 40) 

Farklı elektrik değerleri kombinasyonları. 

Sabit veya değişken akımlı, üçgen, testere, chirp (değişken) gibi dalga tiplerinin elektriğin bireysel olarak 

uygulandığı değerlerde bazı refah ve et kalite parametreleri açısından daha olumlu sonuçlar elde edilmiştir (Helva 

& Akşit, 2017, s.1250-1255).  

Sonuç 

Elektrik akımının su banyolarında uygulanması en yaygın, kabul görmüş ve maliyeti düşük bir yöntemdir. 

Bu yöntemin dezavantajlarını gidermek etmek amacı ile geliştirilen yeni yöntemlerden biri olan bireysel elektrik 

uygulamalarının kapasite ve yatırım maliyetleri gelişimi açısından aşılması gereken sorunlardır. Gaz 

uygulamalarının ise özellikle hayvan refahı açısından daha iyi sonuçları ortaya koyduğu belirtilmesine rağmen 

yatırım - kullanım maliyeti ve bilinçsiz hayvanların görünümü ile ilgili Helal ve Koşer pazarlar açısından bir engel 

olarak görülmektedir. Yeni bir yöntem olan ve sadece ABD’de bir işletmede uygulanan düşük atmosfer 

uygulamaları ise gaz karışımlarına benzer yatırım ve uygulama sonrası hareketsiz görünüme yönelik dezavantajlar 

söz konusudur.   

Ticari olarak kullanılan her yöntemin hayvan refahı üzerinde farklı etkileri söz konusudur. Günümüz 

bilinçsizleştirme konulu bilimsel çalışmalarının refahın iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Uygulamalar karkas üzerinde çeşitli kusurlar ve etin olgunlaşma sürecinde etkiler meydana getirmektedir. 

Uygulanan yönteme bağlı olarak karkas kusurları değişmekte iken, nihai ürün kalite kriterleri arasında bazı 

farklılıklar meydana gelmektedir. 
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Özet 

Dünyanın birçok bölgesinde geleneksel bir gıda olarak tüketilen böcekler potansiyel bir gıda ve protein kaynağını 

temsil etmektedir. Yenilebilir böcekler, insanlar için gerekli olan enerji ve proteini sağlamaktadır. Ayrıca, bakır, 

demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum ve çinko gibi çeşitli mikrobesinlerin yanı sıra riboflavin, 

pantotenik asit, biyotin açısından da zengindirler. Ancak, alerjen ve zehirli maddelerin muhtemel içeriğinden 

dolayı böcekler bir besin kaynağı olarak tüketilirken dikkatli olunması gerekmektedir. Bu çalışmada, yaygın olarak 

yenen bir böcek türünün antiproliferatif ve/veya sitotoksik potansiyelini kültürlenmiş insan periferik lenfosit 

hücrelerinde araştırmayı amaçladık. Böcek örneğinin sulu ekstreleri çeşitli konsantrasyonlarda (0–800 mg/L) 

kültüre alınmış kan hücrelerine 48 saat süre ile uygulanmıştır. Böcek ekstraktlarının toksisitesini belirlemek için 

LDH salınımı testi yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, 0-200 mg/L konsantrasyonundaki ekstraktların hücrelerin 

LDH aktivitesini değiştirmediğini, 400 mg/L'den daha yüksek konsantrasyonlarda ekstraktların kontrol grubuna 

göre LDH seviyesini arttırdığını göstermiştir. Bu gözlemler, bu böcek ekstraktının yüksek konsantrasyonlarda 

olası toksik etkileri göz önünde bulundurularak güvenle kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Yenilebilir böcekler, Dung böcekleri, İnsan lenfosit hücreleri, LDH analizi, sitotoksisite 

 

Abstract 

Insects, a traditional food in many regions of the world, represent a potential food and protein source. Edible 

insects provide energy and protein that are required for humans. Also, they are rich in several micronutrients such 

as copper, iron, magnesium, manganese, phosphorous, selenium, and zinc as well as riboflavin, pantothenic acid, 

biotin. But, consuming of insects as a food source is needed to taken under consideration due to their possible 

content of allergenic and toxic substances. In the present study we aimed to investigate the antiproliferative and/or 

cytotoxic potential of commonly eaten insect on cultured human peripheral lymphocytes cells. Aquous extracts of 

dung beetles applied at various concentrations (0–800 mg/L) to cultured blood cells for 48 h. LDH assay was 

performed to determine toxicity of insect extracts. The results of the present study indicated that the extracts at 

concentration of 0-200 mg/L did not change LDH activity of cells while the extracts at higher concentrations than 

400 mg/L increased the LDH level according to control group. These observations suggest that this insect extract 

can be used safely considering the possible toxic effects at high concentrations. 
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Keywords: Edible insects, Dung beetles, Human lymphocytes cells, LDH assay, cytotoxicity 

Introduction 

Because of their valuable nutritional content, insects have been recognized as an important food source in different 

parts of the world such as Africa, Australia, Asia and America (Ashiru, 1988; Rams–Elorduy, 1997; Banjo et al., 

2006). It is reported that around 1,700 insect species worldwide have been used as human food (Ramos-Elorduy, 

2008). In Africa, 524 insect species are consumed as human food in 36 countries (De Foliart, 2002; Ramos- 

Elorduy, 2008). Similarly, there are many edible insect species used for human consumption in various parts of 

Nigeria. For example, 10 different edible insect species are consumed by the people of Benue Province (Agbidye 

et al., 2009). It is known that peoples from another state over Kwara feast on termites, crickets, caterpillars, 

grasshoppers, palm worms and compost beetles (Bug Food, 2011; Fasoranti and Aji Boye, 1993). 

On the other hand, edible insects are a very common and important food source in many developing countries, but 

these insects may contain vertebrate toxins (Akinnawo et al., 2002).  Therefore, consuming these insects can cause 

serious harmful effects on humans. At this context, the potential toxic effects of these popular edible insects need 

further investigation. 

Although insects are widely consumed all over the world, there is very limited information about their toxic effects. 

According to our best knowledge, no studies have been conducted on toxicity of Dung beetles. For this reason, we 

aimed to evaluate the cytotoxic effects of Dung beetles in human whole blood cultures treated with different 

concentrations of water soluble extracts for the first time. 

Materials and Methods 

Mononuclear cell isolation 

Whole heparinized human blood was collected from five healthy nonsmoking donors between the age of 22 and 

25, with no history of exposure to any genotoxic agent. PBMC was isolated from whole blood using standard 

Ficoll separation techniques. In brief, the diluted blood sample was carefully layered on Ficoll-Hypaque-Plus (GE 

Healthcare BioSciences Corp., Piscataway, NJ) and centrifuged at 400×g for 30 min at 18–24 ◦C. The PBMC layer 

was washed with three volumes of PBS for twice and resuspended in RPMI-1640 media (GIBCO, Grand Island, 

NY) including  10%, v/v fetal bovine serum  (Sigma, USA) and 1% penicillin/streptomycin (Sigma, USA), The 

PBMC cells was counted using hemocytometer. 

LDH Cytotoxicity Assay 

2x104 cells/well were seeded in 96-well plate and incubated with water soluable extracts of Dung beetles in 

different concentrations(0-800 mg/L) for 48 h. After 48 h of incubation, LDH assay was performed using 

CytoSelectTM LDH Cytotoxicity Assay kit according to the manufacturer’s instructions. Briefly, 90 ul of 

supernatant from each well was removed to new 96-well plate and mixed with 10 ul of LDH reagent. At the end 

of 30 min of incubation, the absorbance was determined at 450 nm by a microplate reader.  

Statistical Analysis 
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Statistical analysis was performed using SPSS software (version 18.0, SPSS, Chicago, Illinois, USA). The 

Duncan’s test was used to determine whether any treatment has significantly differed from controls or each other. 

Statistical decisions were made with a significance level of 0.05. 

 

Results and Discussion  

The results of the present study clearly indicated that extracts at low concentrations (0-200 mg/L) did not change 

significantly LDH levels of cells. Nevertheless, LDH activity increased at higher concentrations of water soluable 

extracts (400 and 800 mg/L) (Figure 1). 

 

 

 

 

 

Figure 1. The effects of aqueous extracts from Dung beetles on LDH levels in human blood cultures (values are 

means + SD; *statistically significant differences from control-). 

 
 
Conclusion 

Several insect species have been used as an important food source and has become common in many parts of the 

world. For this reason determining and consumption of non-toxic insects is very crucial. Although edible insects 

are very common in the world, there is very limited information about cytotoxic effects of insects in the literature. 

A little number of insect species were tested for their cytotoxic potentials on human whole blood cultures. Ewelina 

Zielińska et al. determined the cytotoxicty of some edible insects including adult cricket (Gryllodes sigillatus), 

larvae of mealworm (Tenebrio molitor), and adult locust (Schistocerca gregaria) by neutral red assay and reported 

that they significantly stimulated or inhibited proliferation of human skin fibroblasts CRL-2522. 

Also a few studies examined the genotoxic and oxidative effects of edible insect species by sister chromatid 

exchange assay and TAS/TOS assay on human whole blood cultures (Incekara et al., 2010; Incekara and Turkez, 
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2009; Turkez et al., 2010, Memis et al., 2013). According to the results of these studies selected insects species 

have no genotoxic potential. Additionally some edible insect species led to increasing in the antioxidative status 

in human blood cells. Moreover extracts of some edible insects caused increasing in the total oxidative status level.  

The results of the our study revealed that low concentrations (0-200 mg/L) of extracts did not change significantly 

LDH levels of human blood cells. But, LDH activity was increased at higher concentrations of water soluable 

extracts (400 and 800 mg/L). The cytotoxic effects of high dose application of insect extracts may be explained by 

the increases in oxidative status. Based on the available evidence, it has been concluded that the insects can be 

safely consumed, but the possible cellular damage due to the oxidative stress must be taken into consideration. 

Normally, insects are not used as an emergency food to prevent hunger, but as a normal part of the diet or in 

seasonal presence. The consumption of insects as a food has become more and more popular every day. For this 

reason, further research on the potential genotoxic effects of these popular edible insects should be undertaken. In 

order to promote insects as human food, the relative genotoxic and cytotoxic potential must be considered to 

provide maximum benefit to human consumers. At the same time, this in vitro study which includes a toxicity test, 

LDH leakage assay, will serve to reveal the potential effects of edible insects related to cytotoxicity. 
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Özet 

 

The Thalassinidea (Decapoda) littoral alanlarda sediment içine yaptığı yuvalar içerisinde bulunurlar. Acı 

sulardan tuzlu sulara kadar farklı özelliklerdeki deniz alanlarında yayılım gösterebilmektedirler. Upogebia pusilla 

Upogebiidae familyası içerisinde Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren en yaygın türdür. Türkiye’de 

Karadeniz’den Akdeniz’e kadar çamurlu sığ alanlarında bulunmaktadır. Çamurlu veya çamurlu-kumlu deniz 

tabanını kazarak Y şeklinde yuva yaparlar. Bu yuvanın 2 veya daha fazla giriş deliği bulunur. Mamunlar 

çoğunlukla olta yemi olarak kullanılmak üzere toplanırlar. Bununla beraber insan tüketimi için toplandığına sair 

birkaç kayıtta bulunmaktadır. Türkiye’de sadece olta yemi kullanım amaçlı toplanmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı yeşil yumurta taşıyan dişi mamun bireyleri ile birlikte yumurta miktarını ve 

özelliğini saptamaktır. Tüm mamun bireyleri Mart 2018 tarihinde Tuzla-İzmir (Ege Denizi) kıyılarından 

toplanmıştır. Yumurtalı diilerin vücut ölçümleri yapılmıştır. Tüm yumurtalar dişilerden ayıklanmış ve sayılmıştır. 

Yumurta ölçümleri mikroskop altında yapılmıştır.  Yumurtalı dişilerde toplam boy, karapas boyu ve toplam yaş 

ağırlık sırasıyla 62,11±1,45mm, 20,02±0,46 mm ve 3.66±0.26 g olarak saptanmıştır. Yumurta çapı 450,25±1,89 

µm’dur. Yeşil yumurta miktarı 2126,7 ile 11181,83 arasında bulunmuştur. Yumurta sayıları arasında önemli fark 

görülmesine karşın mamun büyüklükleri ile kuvvetli bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak yumurtalı dişi 

büyüklüğü ile yumurta sayısı arasında pozitif bir ilişkinin varlığından söz edilebilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Mamun, Upogebia pusilla, yumurta, Ege Denizi 

 

 

EGG EFFICIENCY OF MUD SHRIMP (Upogebia pusilla)  COLLECTED FROM THE COAST OF 

IZMIR-TUZLA(AEGEAN SEA)   

 

Abstract 

 

The Thalassinidea (Decapoda) are among the most common burrowing organisms in littoral and 

sublittoral sediments. They live in all types of environments from brackish to euryhaline waters. Upogebia pusilla 

is the most common species of the family Upogebiidae in the Mediterranean Sea. In Turkey, it is found from Black 

Sea to Mediterranean in muddy shallow waters.  The mud shrimp makes simple Y-shaped burrows with 2 or more 

entrances in the mud or sandy mud. Mud shrimps are often used for fish bait. However, there are a few records 

that used for human consumption. It is collected only for use as fish bait in Turkey.  

The aim of this study is to determine the amount and characteristics of green eggs together with egg-

carrying female shrimp. All mud shrimps were collected in March 2018 from the coast of Tuzla-İzmir (Aegean 
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Sea). Body characteristics of egg-carrying females were measured. All eggs were removed from the body and 

counted. Egg size measured under microscope. 

 Mean total length, carapace length and total wet weights of egg-carrying females were 62.11±1.45mm, 

20.02±0.46 mm and 3.66±0.26 g, respectively. Egg size was 450.25±1.89 µm. We determined that the amount of 

green eggs was varied between 2126.7 and 11181.83. Although there are differences in the number of eggs, there 

is no strong correlation between shrimp sizes. But the relationship between egg-carrying female size and their eggs 

number has a positive relationship.  

 

Key words: Mud shrimp, Upogebia pusilla, egg, Aegean Sea  

 

Giriş 

 Thalassinidea (Decapoda) ‘da yer alan organizmalar littoral ve sublittoral sediment içine kendini gömerek 

yaşayan türler arasında en yaygın görülen organizmalardandır. Bazen çok yüksek yoğunluklarda intertidal zondan 

derinliğin artmaya başladığı zona kadar yayılım gösterebilmektedirler (Dworschak, 1988, ss.52).  Tüm acı ve tuzlu 

su alanlarında görülürler.  

Yirmi birinci yüzyılın başlarında, bilinen Thalassinid türlerinin toplam sayısı yaklaşık 615'e yükselmiştir 

(Kornienko 2013). 2009 yılında Upogebiidae familyası içerisinde 163 yaşayan tür ve 23 fosil tür bulunduğu 

bildirilmiştir (Kornienko 2013). 

 Upogebiidae familyası içerinde yer alan türler çamur karidesleri olarak ingilizcede (Vinogradov, 1950) 

adlandırılmaısna karşın Türkiye’de mamun olarak bilinirler. 

 Bu gruplar, intertidal ve subtidal ortamların makroinfaunasının önemli bir bileşenidir ve tüm dünyaya dağılmıştır. 

Tür çeşitliliği ekvatordan yüksek enlemlere doğru artmaktadır (Kornienko 2013). 

Mamunlar zemini kazma faaliyetleri esnasında zemini oksijenlendirmiş olurlar. Bu nedenle de 

bulundukları deniz alanlarında ayrı bir öneme sahiptirler. Upogebia major, U. pusilla, U. brasiliensis, U. 

careospina, U. marina, U. vasquezi, Upogebia africana, U. edulis, dünya denizlerine yayılmış bazı mamun 

türlerinden birkaçıdır.    

Türkiye sularında Ege denizi ve Akdenizde  Upogebia 3 türle temsil edilmektedir.  U.pusilla Karadeniz 

(Ateş ve Sezgin, 1998), Marmara (Ostroumoff, 1894), Ege (Kocataş 1981), Akdeniz’in (Kocataş 1981) sığ 

alanlardan başlayıp 400 m derine kadar dağılmaktadır.  Hem yumuşak hem de sert zeminlerde bulunduğu 

kaydedilmiştir. U. tipica, Ege kıyılarında 10 m ile 100m arasındaki derinliklerde yumuşak zeminlerde dağılım 

gösterirken (Kocataş, 1981), Akdeniz’de 10m ile 50 m arasında sert ve makroalgler ile kaplı alanlarda tespit 

edilmiştir (Kocataş ve Katağan, 2003, Yokeş ve Galil 2004 ). Upogebia deltura ise sadece Ege (Kocataş, 1981),  

ve Akdeniz kıyılarında (Özcan, 2007) 10-100m aralığında yumuşak ve sert zeminlerde bulunmaktadır.  

Mamun türleri birçok ülkede esas olarak olta yemi olarak kullanmak amacıyla avlanmaktadır 

(Rotherham, 2004). Birkaç ülkede tüketildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. U. edulis türü Viyetnam ve 

Tayvan’da insan tüketimi için toplanmaktadır (Ngoc-Ho ve Chan, 1992). Pesta tarafından (1918) olta yemi olarak 

kullanılmasının yanında Adriyatik kıyılarında insan tüketiminde kullanıldığından bahsedilmektedir.    

Upogebia pusilla gibi birçok mamun türü genellikle kumlu balçıklı ve çamurlu taban içinde delikler açar 

ve bunların içinde barınır.  Bazen şiddetli bir fırtınadan sonra kıyıya vururlar. Upogebia pusilla davranışının 

spesifik bir özelliği, yiyecek bulmak için gece boyunca delikleri terk etmesidir. Tabana yakın yerlerde ve geceleyin 
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daha çok sık görülen suda oksijen eksikliği olduğu koşullarda yoğun ölümler gösterir. Ve bu oksijen azlığı son 10 

yıldır yaz aylarında yoğun fitoplankton patlamalarının sonucunda olduğu söylenebilir (Konsulova, 1992). 

Erişkin bireylerde U.pusilla’nın boy aralığının 40 mm ile 65 mm arasında olduğu  bildirilmektedir 

(Chaud, 1984). Karapas diğer türlere göre daha ince uzun yapıdadır. Sefalotoraksları yanlamasına basic olup, 

anterior bölgesinde kısa bir rostrum bulunur. Abdomenleri ince, telsonları çok geniştir. Renkleri beyazımsı veya 

yeşilimsidir. Mediolittoralin çamurlu substratumlarında, çamura gömülü bulunurlar (Geldiay ve Kocataş, 2005). 

Mamunlar U veya Y şeklinde zemine kazarak yuvalar açar. Bu yuvalar sediment yüzeyinden 2 m derinliğe kadar 

olabilmektedir. Suda askıda kalan materyalleri pleopodları  veya ilk iki çift tüylü torasik(thoracic) bacaklarıyla 

yakalarlar ve yuvalarına taşırlar (Hong, 2013). 

Upogebia pusilla türü ayrı cinsiyetlidir. Morfolojik yapılarına bakarak cinsiyetler birbirinden ayırt 

edilebilmektedir. Üreme döneminde dişiler yumurtalarını abdomen altındaki bacaklarına yapıştırırlar ve 

yumurtaların kuluçkalanması burada gerçekleşir. Bu çalışmada İzmir Körfezi Tuzla kıyılarından toplanan farklı 

büyüklükteki mamun yumurtalı bireylerinin ilk yumurtlama zamanında taşıdıkları yumurta verimlilikleri tespit 

etmek hedeflenmiştir.  

 

Materyal ve Metod 

Araştırma, Tuzla kıyılarında yürütülen 116O646 nolu Tübitak Projesinin bir parçasını oluşturmaktadır. 

Mamun örneklemesi 38⁰  28' 15.19'' K / 26⁰  54' 34.40'' D koordinatlarında belirlenen istasyondan toplanmıştır 

(Şekil 1). Dişi mamun bireylerinin taşıdıkları yumurta miktarlarını tespit etmek amacıyla Mart 2018 tarihlerinde 

Tuzla kıyılarından toplanan bireyler bekletilmeksizin canlı olarak Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait 

İzmir Urla’da yer alan Araştırma İstasyonundaki laboratuvara getirilmiştir. (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Mamun Örnekleme İstasyonu 

 

Yumurtalı oldukları görülen dişi bireyler ayrılarak (n=30) biyometrik ölçümleri yapılmıştır. Total boy 

(rostrum ucundan telson sonuna kadar) ve karapas boyu (rostrumdan karapas sonuna kadar) alınmıştır (Şekil 2). 

Boy ölçümlerinden sonra toplam canlı ağırlıkları dijital terazi (0,001 g) ile tartılmıştır. 
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Şekil 2. Mamun Bireylerinde Total Boy ve Karapas Boy Ölçümünün Alımı 

 

Yumurtalı bireylerde yumurta rengi yeşil olan bireyler ayrılarak ölçüme alınmıştır. Yeşil renk yumurta 

taşıyan bireyler yumurtlamanın yeni olduğunu ve kuluçkalama sürecinin henüz başladığını bizlere gösterir. Devam 

eden günlerde yumurta rengi değişirken yürüme ayaklarının kaidesinde yer alan yumurtalarda da zaman içinde 

dökülmeler azalmalar olabilir. Dişi bireylerin bırakabileceği yumurta miktarını tespit etmek amacını 

taşıdığımızdan yumurta sayımları için yapılacak dişi örneklemesinde yumurta rengi baz alınmıştır.   

Yumurta rengi kaydedildikten sonra yumurtalar bir pens yardımı ile dikkatle alınmış ve toplam ağırlıkları 

kaydedilmiştir. Daha sonra etil alkol ile bir tüp içerisinde sabitlenerek sayım yapılmak üzere ayrılmıştır. Yumurta 

sayımları dolfus sayma kamarasında mikroskop altında gerçekleştirilmiştir. Sayılan yumurtaların çap ölçümleri 

alınmış ve fotoğrafları görüntülenmiştir.  

 

Bulgular 

Yumurtalı dişi bireylere ait yapılan biyometrik ölçümler Tablo 1’de özetlenmiştir. Yeşil yumurta taşıyan 

bireylerin çalışma istasyonumuzda total boy aralığı 49,68mm ile 75, 08 mm arasında değişmiştir. Ortalama karapas 

boyu 20,02±0,46 mm tespit edilmiştir. Yumurtası alınmamış bireylerde toplam canlı ağırlık 3,66 g iken yumurtası 

uzaklaştırıldığında ortalama ağırlık 2,95 g olmuştur.  

 Bireylerin yumurta taşıma verimliğine bakıldığında ise 2126,7 adet ile 11181,83 adet arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Yumurta taşıma kapasitesi ile mamun büyüklüğü arasındaki ilişkiye bakıldığında ise doğrusal 

pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiş olmasına karşın aralarındaki ilişkinin kuvvetli olmadığı saptanmıştır.   

 

Tablo 1. Mamun ve Yumurtalar Üzerinde Yapılan Değerlendirme Verileri  

Özellik Ortalama Standart hata Minimum Maksimum 

Total Boy (mm) 62,11 1,45 49,68 75,08 

Karapas boyu (mm) 20,02 0,46 16,61 24,93 

Yumurtalı toplam ağırlık (g) 3,66 0,26 1,84 6,73 

Yumurtasız toplam ağırlık(g) 2,95 0,20 1,54 5,46 
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Yumurta sayısı (adet) 6447,94 454,40 2126,7 11181,83 

Yumurta çapı (µm) 450,25 1,89 444 460 

 

Yumurtaların büyüklüğüne bakıldığında ise ortalama 450,25±1,89 µm olduğu tespit edilmiştir. Yeşil 

renkteki yumurtalar (Şekil 3) mikroskop altında incelendiğinde kuluçkalama periyodunun başında olduğu ve 

bölünmelerin olduğu safhaları içerdiği saptanmıştır.  

 

Şekil 3. Yeşil Yumurtalı Dişi Mamun Bireyleri 

 

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada örneklenen yumurta taşıyan dişi bireylerin maksimum boy değeri 75 mm olarak ölçülmüş ve 

Chaud, (1984) tarafından verilen boy aralığından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tuzla kıyılarında yaşayan 

mamun bireylerinin  morfolojik olarak daha iri oldukları sonucuna varılmıştır.   

Yumurta verimliliği açısından bakıldığında 2000 ile 11000 arasında yumurta taşıyabildikleri vücut 

büyüklükleri ile yumurta sayısı arasında doğrusal bir ilişki  görülmekle birlikte kuvvetli olmadığı saptanmıştır.  

Upogebia türü mamunlarda yumurta taşıyan dişiler Aralık ayı ile Mayıs ayı ayları arasında görülür (Hong, 

2013 s.323).  Bir üreme sezonunda dişiler bir kez yumurta bırakırlar. Araştırma halen devam ettiğinden 

yumurtlama periyodunun ne zaman başlayıp bittiği henüz bu çalışmada belirtilememektedir.  
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Kevrekidis vd. (1997) Yunanistan kıyılarında yaptığı çalışmada U. pusilla’nın toplam boyunu maksimum 

82 mm olarak tespit etmiş ve yumurtlamanın Nisan ve Ağustos ayları arasında olduğunu bildirmiştir. Dworschak 

( 1988) tarafından kuzey Adriyatik kıyılarında yapılan çalışmalarda ise aynı tür için maksimum total boyu 52mm 

olarak tespit etmişlerdir. Yumurtlama Mart ve Eylül ayları arasında 1000 adet ile 15000 adet arasında 

olabilmektedir. Yumurta çapı bizim çalışmada elde ettiğimizden çok daha büyük 490-521 µm arasındadır. Tunberg 

(1986) U. deltaura türü üzerinde yaptığı çalışmada yumurta verimliliğini 4757 adet olarak saptamış ve üreme 

periyodunun Mayıs ve Ağustos ayları arasında olduğunu saptamıştır.  

Tuzla kıyılarında yürütülen araştırma projesi sonuçları ile mamun bireylerinin yumurtlama periyotları, 

yumurta verimlilikleri ve yumurta büyüklükleri aylara göre gösterebileceği değişimler dikkate alınarak detaylı 

tespit edilmiş olacaktır. Üreme periyodlarının ve yumurta oluşturma kapasitelerinin bilinmesi doğal 

populasyonların sürdürülebilirliğini arttırma ve yetkili merciler tarafından sınırlamalar veya gerekiyorsa 

yasaklamalar getirme açısından önemli olacağı kanısı oluşmuştur.     

 

 

 Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 116O646 nolu 1001 projesi kapsamında yürütülen 

araştırma projesi tarafından desteklenmiştir.   
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157-) HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL DESTEK İLE 

STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Feyza DERELİ* 

* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği/İZMİR 

Özet 

Amaç: Fiziksel ve ruhsal yönden değişimlerin hızlı olarak gerçekleştiği, stres faktörlerinin arttığı gençlik 

döneminde sosyal destek, sağlığı koruma ve geliştirme, süreci en iyi şekilde yönetme açısından önemlidir. 

Özellikle de aileden güvenli çevre ortamı olan evden ayrılmayı yaşayan, yeni bir sosyalleşme sürecinde olan 

üniversite öğrencilerinde konunun önemi bir kat daha artmaktadır. Çalışmanın amacı, hemşirelik bölümü birinci 

sınıf öğrencilerinde algılanan sosyal destek ile algılanan stres düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, çalışmanın örneklemini Türkiye’de bir kamu üniversitesinde 2016-

2017 akademik yılı içinde hemşirelik bölümü birinci sınıfta öğrenim gören toplam 226 öğrenci oluşturdu. 

Araştırma için kurumdan ve öğrencilerden gerekli izinler alındı. Çalışmayı kabul eden 193 öğrenci anket formu 

uygulandı. Araştırma verileri; Öğrenci Tanıtım Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Algılanan 

Stres Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerinin değerlendirilmesinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Mann 

Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Spearman korelasyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Araştırmada kız öğrencilerin sosyal destek ve stres puan ortalamalarının, erkeklerden yüksek olduğu 

saptandı. Cinsiyet ile stres, sosyal arkadaş ile sosyal destek, kaldığı yer ile stres, okul arkadaşı ile stres ve sosyal 

destek puanları arasında anlamlı ilişki  (p<0,05)  olduğu belirlendi. Öğrencilerin sosyal destek ile stres puanı 

arasında negatif yönde anlamlı ilişki tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Öğrencilerin sosyal destekleri azaldıkça stres 

düzeyleri artmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, öğrenci, sosyal destek, stres 

 

The Relationship Between Social Support and Stress Levels in Nursing Primary School Students 

Aim: Social support is important in terms of managing the process in the best possible way during the youth 

period, when the changes from the physical and mental aspects take place rapidly and stress factors increase. Social 

support is becoming more important for university students in a new socialization process, leaving the home they 

see as a family and safe environment. The aim of the study is to examine the relationship between perceived social 

support and stress levels in first year nursing students. 

Method: The study is the descriptive nature, the sample of the study at a public university in Turkey in the 2016-

2017 academic year nursing department consists of a total of 226 students in the first class. 193 student 

questionnaire forms were accepted. Research data; The Student Presentation Form was collected using the 

Multidimensional Perceived Social Support Scale and the Perceived Stress Scale. In the evaluation of research 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

68 
 

data; frequency, percentage, arithmetic mean, Mann Whitney-U test, Kruskal Wallis test, Pearson correlation 

analysis were used. 

Results: In the study, it was determined that the average of social support and stress points of female students 

were higher than men. It was determined that there was a significant relationship (p <0.05) between gender and 

stress, social friend and social support, place of stay and stress, school friendliness and stress and social support 

scores. There was a significant negative correlation between social support and stress score of students (p <0.05). 

Conclusion: As the social support of the students decreases, the stress level increases. 

Key words: Nursing, student, social support, stress. 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu yaşam döngüsünde başkalarıyla iletişim ve ilişki kurma, etkileşimde bulunma ve destek alma ihtiyacı 

duyar. Yaşamı boyunca stresli olaylarla karşılaşan bireyin bunlarla daha kolay başa çıkma ve problemleri çözme 

becerisini belirlemede bu desteğin gücü oldukça önemlidir (Gallagher & Vella-Brodrick, 2008). Sosyal destek, 

bireylerin aile ve arkadaşları ile olan ilişkilerinde problemlerini paylaşabilmesi, çevreyle uyum içinde olabilmesi 

ve mental sağlığını sürdürebilmesi için temel bir gereksinim olarak kabul edilmektedir(Özkahraman, Demir ve 

Gökdoğan, 2010). 

Bireyin en önemli sosyal destek kaynağının ailesi ve arkadaşları olduğu bilinmektedir. Yeterli düzeyde sosyal 

destek alanlar, problemlerini büyük boyutlara varmadan çözmekte,  sosyal ve eğitim hayatlarında daha başarılı 

olmaktadırlar. Ayrıca iyi bir sosyal destek sistemi bireylerin, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasında ve 

akademik başarılarının yükseltilmesinde güçlü bir rol oynamaktadır(Özkahraman, Demir ve Gökdoğan, 2010). 

Yapılan çalışmalarda sosyal desteğin, stresle başa çıkma, psikolojik ve sosyolojik problemlerinin çözümü, bunların 

önlenmesi ve tedavi edilmesinde, bireyin zorlu durumlarla baş edebilmesinde önemi bildirilmiştir (O’Connor, 

Berry, Weiss & Gilbert, 2002; Özkahraman, Demir ve Gökdoğan, 2010; Kahriman, 2006; Ünsar, Sadırlı, Demir, 

Zafer ve Erol, 2009; Yılmazel, 2013; Dikmen, Yılmaz ve Usta Yıldırım, 2017;  King, Vidourek, Merianos & 

Singh, 2014; Aydın, Kahraman ve Hiçdurmaz, 2017; Şahin ve Buzlu, 2017) 

Stres, bir eylem ya da durumun kişi üzerinde meydana getirdiği fiziksel ve psikolojik zorlanma durumunda ortaya 

çıkan tepki olarak tanımlanmaktadır. Stres insanın normal işlevlerini olumsuz yönde etkilediği gibi, strese uzun 

süre maruz kalmak insanda değişik sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına da yol açmakta, hatta insanın işlevde 

bulunmasını ve hayat kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Stresle başa çıkma; stresin neden olduğu bedensel ve 

psikolojik aşırı uyarılma halini ve bunu belirleyen etkenleri azaltmaya ya da yok etmeye yönelik dışsal ve içsel 

tepkileri ya da bunlar arasındaki çatışmaları denetim altına almaya odaklı, bireyin kaynaklarını genişletici veya 

sınırlayıcı davranışsal ve zihinsel gayretler olarak tanımlanabilir (Savcı ve Aysan, 2014). Stresle başa çıkmada; 

kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal desteğe başvurma 

olmak üzere beş farklı yaklaşım tanımlanmaktadır (Özdemir, Sezgin, Kaya ve Recepoğlu, 2011). Stresle başa 

çıkmak, var olan düzeyi azaltmak iyi ve güçlü bir sosyal destek sistemi ile mümkündür.   
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Üniversite öğrencisi doğduğu ve yaşadığı yerden farklı bir şehirde, tanımadığı bir arkadaş çevresinde ve ailesinden 

uzak bir ortamda yaşamaktan dolayı bir takım psiko-sosyal sorunlarla (özellikle yeme, içme, barınma gibi) karşı 

karşıya kalmaktadır. Üniversite öğrencilerinin ilk yıllarında sosyal destek ile stres düzeyleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi bu dönemin daha az sorunlu ve kaliteli geçirilmesi açısından önemlidir. Çalışma üniversite birinci 

sınıfta okuyan hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek ile algılanan stres düzeyi arasındaki ilişkiyi 

incelenmek amacıyla planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma tanımlayıcı, ilişki arayıcı nitelikte olup, örneklemini Türkiye’de bir kamu üniversitesinde 2016-2017 

akademik yılı içinde hemşirelik bölümü birinci sınıfta öğrenim gören 226 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma için 

kurumdan yazılı izin, örneklem grubundan ise sözel izin alınmıştır. Anket formunda; Öğrenci Tanıtım Formu, Çok 

Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ve Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) kullanıldı.  

Anket formu bahar döneminde, ders saatleri dışında, çalışma içeriği açıklanarak ve sözel izinleri alınarak kabul 

eden birinci sınıf öğrencilere uygulandı. Çalışmanın yapıldığı zamanda okulda olmayan, kabul etmeyen ve formu 

eksik dolduran 33 öğrenci araştırma dışı bırakılarak toplamda 193 kişiye ulaşıldı. Verilerinin değerlendirilmesinde; 

frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Spearman korelasyon analizi 

kullanıldı. 

Tanıtıcı Bilgi Formu; araştırmacı tarafından geliştirilen formda, öğrencilerin  yaşı, gelir, yaşanılan yer, şuan 

kalınan yer, aile durum, kardeş sayısı, burs alma durumu, okul arkadaş ve sosyal arkadaş olma durumu gibi sorulara 

yer verilmiştir. 

Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği (ÇBASDÖ): Bu ölçek 1988 yılında Zimmet ve arkadaşları tarafından 

geliştirilen, Türkiye’de Eker, Arkar, Yaldız (2001) tarafından psikometrik özellikleri sınanmış olan 12 maddelik 

ÇBASDÖ kişinin sosyal desteği ile ilgili kaynağın yeterliliğini ölçmek için 7 dereceli likert tipi bir ölçektir. 

Ölçeğin arkadaş (6, 7, 9 ve 12. maddeler), aile (3, 4, 8 ve 11. maddeler) ve özel insan (1, 2, 5 ve 10. maddeler) 

desteğini belirlemek için 4 maddeden oluşan 3 alt boyutu vardır. ÇBASDÖ’nin alt ölçeklerden elde edilebilecek 

en düşük puan 4, en yüksek puan ise 28’dir. Ölçeğin toplam puan üzerinden çalışılmasının uygun olduğu ifade 

edilmiştir. ÇBASDÖ’nin Cronbach alfa katsayısı 0,80 ile 0,95 arasındadır. Ölçekten hesaplanan puanın yüksek 

çıkması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu belirtmektedir.  

Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ); 1983 yılında Cohen, Kamarck ve Mermelste tarafından geliştirilmiş, güvenirlik 

çalışmasında Cronbach Alpha değeri 0.86 bulunmuştur. Bu çalışmada Bilge, Öğce, Genç ve Oran (2009) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanması yapılan ölçek kullanılmış, güvenirlik çalışmasında Cronbach Alpha değeri 0.81 

bulunmuştur. 5’li likert tipinde(0 hiç, 4 çok sık) hazırlanan ölçeğin üç maddesi ters (4.,5.,6. maddeler), beş maddesi 

düz ifadelidir (1.,2.,3.,7.,8. maddeler). Algılanan stres(1.,2.,3.,7., 8. maddeler) ve algılanan baş etme(4.,5.,6. 

maddeler) olmak üzere iki alt ölçeği bulunmaktadır. Ölçek hem toplam puan hem de alt ölçek puanları üzerinden 

değerlendirilmektedir. Toplam puanın yüksek olması algılanan stres düzeyinin yüksek olması anlamındadır.  

BULGULAR 
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Araştırmaya dahil olan öğrencilerin %68,9’unun kız, yaş ortalamasının 19,31±1,55 yıl olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %76,2’sinin gelirinin-gidere denk olduğu, %73,6’sının yurtta kaldığı, %69,4’ünün herhangi bir burs 

almadığı, %80,7’sinin ise ekonomik desteğe ihtiyacı olduğunu belirttiği saptanmıştır. Öğrencilerden 17’si okulda, 

16’sı sosyalde arkadaşı olmadığını belirtmiştir.  

 

Tablo 1. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları (n:193) 

Ölçekler Ort. Ss Min. Mak. 

ÇBASDÖ 64,23 13,13 23,00 84,00 

ASÖ 16,93 3,26 10,00 30,00 

ÇBASDÖ: Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği,  ASÖ: Algılanan Stres Ölçeği  

Öğrencilerin, algılanan sosyal destek puanının 64,23±13,13, algılanan stres puanının 16,93±3,26 olduğu tespit 

edildi.  

Tablo 2. Öğrencilerin sosyo-demografik değişkenlerine göre ölçek puan dağılımları (n:193) 

Sosyo-demografik ÇBASDÖ ASÖ 

Cinsiyet 

Kız  

Erkek  

İstatistiksel değer* 

 

64,90 ±13,43 

62,75±12,44 

U: 3517,500 p:0,188 

 

17,36±3,34 

15,98±2,89 

U: 3163,500 p: 0,021 

Okul arkadaşı 

var 

yok 

İstatistiksel değer* 

 

65,1875±12,52 

54,3529±15,57 

U:854,500 p: 0,004 

 

16,79±3,30 

18,35±2,39 

U: 983,500 p: 0,019 

Sosyal arkadaşı 

var 

yok 

İstatistiksel değer* 

 

65,32±13,98 

52,18±12,54 

U: 652,500 p: 0,000 

 

16,97±3,22 

16,50±3,81 

U: 1345,000 p: 0,739 

Ekonomik durum 

Gelir giderden fazla  

 

64,16±12,68 

 

16,87±3,51 
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Gelir gidere eşit  

Gelir giderden az 

İstatistiksel değer** 

64,68±12,87 

59,93±16,54 

KW: 1,275 p: 0,529 

16,87±3,20 

17,66±3,47 

KW: 0,698 p: 0,705 

Kaldığı yer 

Yurt 

Aile 

İstatistiksel değer* 

 

63,87±13,03 

65,21±13,50 

U: 3410,500 p: 0,458 

 

17,25±3,14 

16,05±3,44 

U: 2705,000 p: 0,005 

Toplam  64,23±13,13 16,93±3,26 

* Mann Whitney U testi  **Kruskal Wallis testi 

ÇBASDÖ: Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği,  ASÖ: Algılanan Stres Ölçeği 

 

Öğrencilerden erkeklerin, okul ve sosyal arkadaşı olmayanların, geliri giderden az olanların, yurtta kalanların 

sosyal destek puanları (ÇBASDÖ) düşük bulunmuştur. Kızların, okul arkadaşı olmayanların, sosyal arkadaşı 

olanların, geliri giderden az olanların, yurtta kalanların stres puanları (ASÖ) yüksek bulunmuştur. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin cinsiyet ile stres (p=0,021), sosyal arkadaş ile sosyal destek (p= 0,000), kaldığı yer ile stres 

(p=0,05), okul arkadaşı ile stres (p=0,019) ve sosyal destek (p=0,004), puanları arasında anlamlı ilişki  olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05) (Tablo 2).        

Tablo 3. Çalışmada kullanılan değişkenler arası korelasyon analizi sonuçları (n:193) 

 

Değişkenler ÇBASDÖ ASÖ 

ÇBASDÖ 1,000  

ASÖ  -,048** 1,000 

   **0.01 düzeyinde anlamlı korelasyonlar 

   ÇBASDÖ: Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği,  ASÖ: Algılanan Stres Ölçeği 

 

Öğrencilerin sosyal destek puanı ile stres puanı arasında negatif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir(r= 0,048, p= 

0,001) (Tablo 3).  

TARTIŞMA 

Öğrencilerin, algıladıkları sosyal desteğin yüksek olduğu  ve streslerinin orta seviyede olduğu, kız öğrencilerin 

sosyal destek algılarının yüksek olmasına rağmen stres puanlarının da yüksek olduğu tespit edildi. Yapılan 

çalışmalarda algılanan sosyal destek ve stres düzeyi sonuçları ile çalışma sonuçlarımız benzerlik göstermektedir 

(Dikmen, Yılmaz ve Usta Yıldırım, 2017;  Özkahraman, Demir ve Gökdoğan, 2010; Yılmazel, 2013; Ünsar, 

Sadırlı, Demir, Zafer ve Erol, 2009;  Aydın, Kahraman ve Hiçdurmaz, 2017; Şahin ve Buzlu, 2017; Şahin, 2018).  
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Çalışmaya katılanlardan erkeklerin, okul ve sosyal arkadaşı olmayanların, geliri giderden az olanların, yurtta 

kalanların sosyal destek algılarının diğer gruplara göre az olduğu bulundu. Dikmen, Yılmaz ve Usta Yıldırım 

(2017), Aydın, Kahraman ve Hiçdurmaz (2017 ), Erkoç, Kocaağa, Öksüz ve Yüksel (2018), Yılmazel (2013) 

çalışmasında benzer sonuçlar yer almaktadır.  

Öğrencilerden kızların, okul arkadaşı olmayanların, sosyal arkadaşı olanların, geliri giderden az olanların, yurtta 

kalanların stres puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin algıladıkları stres puanlarını ölçen 

çalışma sonuçları bizim bulgularımızdan yüksektir bu durumun çalışmamızın yalnız birinci sınıflara 

uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmalarda; hemşirelik okullarının ders programları, 

uygulama yoğunlukları, son sınıfların sınav (KPSS, ALES, dil sınavı vb.) ve iş kaygılarının öğrencilerin stres 

puanlarını etkilediği öngörülmektedir (Savcı ve Aysan, 2014; Şahin ve Buzlu, 2017; King, Vidourek, Merianos & 

Singh, 2014;  Bayram, Keskin Yüceloğlu ve Derebaşı Günay, 2016). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal destek puanı ile stres puanı arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu, 

sosyal desteği az olanların stres algılarının arttığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda sosyal destek arttıkça, 

psikolojik iyi olmanın arttığı(Aydın, Kahraman ve Hiçdurmaz, 2017), psikolojik sağlamlığın, öz yeterlilik ve etkili 

baş etmenin arttığı(Şahin ve Buzlu, 2017), boyun eğici davranışların azaldığı(Dikmen, Yılmaz ve Usta Yıldırım, 

2017), yalnızlık düzeylerinin azaldığı (Yılmazel, 2013), depresyonu azalttığı, problem çözme becerilerini artırdığı 

(Yavuzer, Albayrak ve Keldal, 2018) saptanmıştır.  

İletişim, etkileşimde bulunma ve destek alma ihtiyacı olan bireyin sosyal desteğinin yüksek olmasının; stresle başa 

çıkma, psikolojik ve sosyolojik problemlerinin çözümü, bunların önlenmesi ve tedavi edilmesi, bireyin zorlu 

durumlarla baş edebilmesinde önemlidir.  Aile ve arkadaş desteğinin önemli olduğu özellikle üniversite yaşamının 

ilk yılında evden, aileden, arkadaş çevresinden ayrılmanın sosyal destek sisteminde değişimler yarattığı ve stres 

algılarını arttırdığı göz önünde bulundurularak, üniversitede rehberlik hizmetleriyle grubun desteklenmesinin 

gençleri olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 
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Deri ve paketleme endüstrisinden büyük miktarda atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların büyük çoğunluğu geri 

dönüşüm işlemine uğramaksızın katı atık depolama sahalarına veya doğal su kaynaklarına gönderilmekte ve 

çevresel problemlere yol açmaktadırlar. Yenilenebilir ve biyolojik olarak çözünebilen polimerler ve doğal katkı 

maddeleri, ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinin arttırılması ve atıldıktan sonra ambalaj 

atıklarıyla ilişkili çevresel sorunların azaltılması için sürdürülebilir alternatifler olarak kabul edilir. Bu çalışmanın 

amacı, biyopolimer filmlerin kaynağı olarak kolajen hidrolizat kullanarak, çevresel sorunları azaltmak ve 

sürdürülebilir bir çözüm sağlamak için biyobozunur filmlerin geliştirilmesidir. Çay ağacı (Melaleuca alternifolia), 

koruyucu, antiseptik, antibakteriyel, antifungal katkı maddesi olarak tıbbi ve kozmetik ürünlerde kullanılabilen 

esansiyel yağ içerir. 

Farklı konsantrasyonlarda (% 0,% 5,% 15 ve% 25 a / a) çay ağacı esansiyel yağı kullanılarak hazırlanan kolajen 

hidrolizat filmlerinin renk, şeffaflık, mekanik ve ışık geçirgenliği özellikleri araştırılmıştır. Sonuçlardan, TTO 

uygulamasının, kolajen filmlerin suya karşı direncini arttırdığı ve bunların çözünürlüğünü azalttığı bulunmuştur. 

Kopma uzaması değerinde  ve ışık bariyeri özelliklerinde  ise gelişme olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kolajen, Melaleuca alternifolia, Biyopolimer Filmler, Çevre.  

Abstract 

A large amount of waste is generated from leather and packaging industries and most of which are disposed of 

landfill or discharged into the natural water bodies without any treatment, causing environmental problems. 

Renewable and biodegradable polymers and natural additives are considered sustainable alternatives to develop 

packaging materials, enhancing resource efficiency and reducing environmental problems associated with 

packaging waste after disposal. The aim of this study is to develop biodegradable films by using collagen 

hydrolysate as the source of biopolymer films, to reduce the environmental issues and provide sustainable solution. 

 

The tea tree (Melaleuca alternifolia) contains essential oil, which can be used in medicinal and cosmetic products 

as preservative, antiseptic, antibacterial, antifungal additive. Collagen hydrolysate films were prepared by 

incorporating different concentrations (0%, 5%, 15% and 25% w/w) of tea tree essential oil and their color, 

transparency, mechanical and light barrier properties were investigated. From the results, TTO incorporation was 

found to increase the collagen films' resistance to water, reducing their solubility. Film elongation at break and 

light barrier properties was found enhanced.  

 

Keywords: Collagen, Melaleuca Alternifolia, Biopolymer Films, Enviroment. 
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Introduction 

 

The use of petrochemical-based plastic products increase day by day, at the same time their durability is 

causing evident waste-disposal problems, since these materials are not biodegradable and are not totally recyclable 

which may adversely affect lands, waterways and oceans. (Ambone, 2017; Etxabide, 2017). In recent years, 

biodegradable films and packaging materials produced from renewable and biodegradable natural polymers 

including waste agricultural products, livestock or fishing have been considered as sustainable alternatives to 

petroleum-derived polymers (Chen, 2017; Ejaz, 2018; Etxabide, 2017). The potential of biopolymers such as 

proteins as sources of packaging film materials, has been recognized for a long time which overcome the limitation 

of the petrochemical resources in the future (Ambone, 2017, Beak, 2017). 

Collagen is one of the most abundant protein in animals, being the major component of bones and skin, 

and generated as waste during animal slaughtering and fish processing (Horn, 2018; Ahmad, 2012). Among 

biopolymers, collagen-based polymers have gained increasing attention for the development of biodegradable 

films due to its relative abundance, biodegradability and good film-forming ability (Ejaz, 2018). Despite, the many 

advantages associated with collagen-based films, they mostly demonstrate poor eater resistance, owing to the 

hydrophilicity of amino acids, which limit their effective application as a packaging material (Chen, 2017).  

Recently, the exploitation of natural products of plant origin has been receiving more and more attention 

(Sanchez-Gonzales, 2009). Essential oils are liquid mixtures of volatile compounds obtained from aromatic plants 

(Alparslan, 2018). Natural active compounds such as essential oils can interact with proteins through non-covalent 

and covalent bonding (Chen, 2017). Thus these oils, have been incorporated into the polymer matrices in order to 

provide the biodegradable material with active properties and, at the same time, improve the mechanical and barrier 

properties due to their hydrophobic character (Figuea-Lopez, 2018). Among the great variety of essential oils, tea 

tree oil (TTO), which is obtained by steam distillation of leaves and branches from Melaleuca alternifolia and is 

widely available and has been investigated as a possible antimicrobial and antioxidant agent. (Ge, 2015; Sanchez-

Gonzales, 2009). To the best of our knowledge, the incorporation of TTO into films based on collagen hydrolysate, 

to improve their physical and/or barrier properties, has not been reported yet. 

Therefore, the aim of this study was to determine the optimum conditions to develop a collagen 

hydrolysate film with addition of TTO. The collagen hydrolysate films were characterized in relation to their 

mechanical property, water vapor permeability, thickness, water solubility, light transmission, transparency and 

color parameters. 

Materials and Methods 

Materials 

Collagen hydrolysate (powder, nitrogen content 15.0 – 17.0 %), tea tree oil, tween 80 and glycerol (99%) 

were supplied by Sigma-Aldrich.  

Methods 

Film preparation 

The films were prepared using a casting technique. Distilled water was heated to 70 °C and 4.0% collagen 

hydrolysate was added and mixed for 30 min. After that, glycerol was added under constant stirring at a 

concentration of 30% w/w of collagen hydrolysate. To incorporate the TTO into the film, the oil already mixed 
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with Tween 80 at 25% (w/w, based on essential oil) was added to the film forming solution at levels of 0%, 5%, 

15% and 25% (w/w, collagen hydrolysate content). The film solution without the addition of TTO was used to 

prepare the control film sample. The film forming solution was gently stirred for 30 min at room temperature and 

spread on polystyrene petri dish plate (9 x 9 cm2) and dried at 25 °C and 50% relative humidity (RH) for 24 h. 

Dried film samples were manually peeled off and conditioned at 50± 5% RH and at a temperature of 23 ± 2 °C for 

at least 48 h in desiccators prior to testing. 

Physical properties of films. 

Film thickness 

The film thickness was determined with a digital hand-held micrometer (Mitutoyo, Tester Sangyo Co. 

Ltd., Japan) with an accuracy of 0.001 mm. The thickness was measured in five randomly selected locations on 

each film and then an average value was calculated. 

Water solubility 

To determine the initial dry mass, the film samples were cut into square strips (2 x 2 cm2) and dried at 

100 ± 5 °C for 24 h. It was then placed in plastic containers with 50 ml distilled water for 24 h at 23 ± 2 °C. The 

soaked sample was then re-dried at 100 ± 5 °C for 24 h to get the final dry mass. The weight of solubilized dry 

matter was calculated by subtracting the weight of unsolubilised dry matter from the initial weight of dry matter 

and expressed as the percentage of total weight. 

 

Water vapor permeability 

Water vapour permeability (WVP) was measured in dry film discs (7 cm), which were equilibrated at 

54.4% RH and 20 °C, according to the ASTM E-96-95 (ASTM, 1995). Deionized water was used inside the testing 

cup to achieve 100% RH on one side of the film, while an oversaturated magnesium nitrate solution was used to 

control the RH on the other side of the film. 

Color 

The color of the films was measured using a CIE colorimeter (Hunter Associates Laboratory, Inc., Reston, 

Virginia). The color values L* (lightness), a* (redness/greenness) and b* (yellowness/blueness) values of the films 

were determined. The machine was calibrated using a standard white tile and measurements were taken at a number 

of five locations in different film. 

Mechanical properties 

The mechanical properties of films that include tensile strength (TS) and elongation at break (EAB) were 

determined using TA.XT plus model, (Stable Micro Systems, Haslemere, Surrey, UK). The films were cut into 

rectangular strips (15 x 90 mm) and were conditioned at 23 ± 2 °C and 50± 5% RH for 48 h prior to the analysis. 

The film strip was positioned between the grips with 50 mm initial separation and 50 mm/min cross head speed. 

The tensile load used was 5 kN. 

Light transmission and transparency 

A UV–Vis spectrophotometer UV-1601 (Shimadzu, Kyoto, Japan) was used to determine the UV–Vis 

light barrier properties of the films, using the transmittance mode from 200 to 800 nm. Film samples were fixed 

in the cuvette so the light beam could pass over the film surfaces. The analyses were done in triplicate. The 

transparency value of film was calculated by the following equation. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 = (− log 𝑇600) / 𝑥 
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where T600 is the fractional transmittance at 600 nm and x is the film thickness (mm). The higher transparency 

value represents the lower transparency of films. 

Statistical analysis 

All tests were conducted with at least three independent experiments and were expressed as mean ± 

standard deviation. The significant differences among data mean values were tested for statistical significance at 

the p < 0.05 level using analysis of variance. 

 

Results and Discussion 

Physical properties of films 

Film thickness 

Thickness of collagen hydrolysate films incorporated with TTO at various concentrations is shown in 

Table 1. As shown in Table 1, the thickness of collagen hydrolysate films incorporating various concentrations of 

TTO ranged from 0.047 ± 0.006 to 0.049 ± 0.002 mm. There was no significant difference in thickness was 

observed between the control film (without TTO) and the films incorporated with TTO in the range of 15-25% (p 

< 0.05). 

Table 1. Thickness of collagen hydrolysate films incorporated with TTO at various concentrations. * 

Film Samples Thickness (mm) 

Control 0.045 ± 0.004a 

5% TTO 0.047 ± 0.006a 

15% TTO 0.048 ± 0.001a 

25% TTO 0.049 ± 0.002a 

 

*Different letters indicate significant differences between film samples. 

Water solubility 

Film solubility can be viewed as a measure of the water resistance and integrity of a film and a very 

important parameter during the selection of the application (Ahmad, 2012; Jamroz, 2018). Solubility of collagen 

hydrolysate films incorporated with TTO at various concentrations is shown in Table 2. Control film showed the 

highest film solubility (94.02%), while films incorporated with TTO exhibited lower film solubility (p < 0.05). 

The solubility of the TTO-added films decreased as the concentration of TTO increased from 5% to 25% (w/v) (p 

< 0.05) 

Table 2. Water solubility (%) of collagen hydrolysate films incorporated with TTO at various 

concentrations. * 

Film Samples Water Solubility (%) 

Control 94.02 ± 0.58a 

5% TTO 91.21 ± 0.66b 

15% TTO 89.82 ± 0.70c 
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25% TTO 86.81 ± 0.34d 

 

*Different letters indicate significant differences between film samples. 

Non-polar components of oil favorably interacted with hydrophobic domain of collagen, leading to the 

increase in hydrophobicity of the resulting film (Ahmad, 2012). In general, high water solubility may indicate 

lower water resistance, and the lower water solubility of TTO-incorporated collagen hydrolysate film might result 

from the stronger structure of the film network. 

Water vapor permeability 

As a function of packaging is to avoid or decrease moisture transfer between the material and the 

surrounding atmosphere, water vapour permeability should be as low as possible (Liang, 2017). Water vapour 

permeability of collagen hydrolysate films incorporated with TTO at various concentrations is presented in Table 

3. The water vapour permeability of collagen hydrolysate films varied between 2.11 and 1.51 × 10 -10 gs-1 s-1 Pa-1 

for all films studied. The control film was more permeable to water vapour than films incorporated with TTO. 

Water vapour permeability of TTO-incorporated films significantly decreased compared with the control film, 

from 1.75 ± 0.12 x 10-10 gs-1 m-1 Pa-1 to 1.51 ± 0.31 x 10-10 gs-1 m-1 Pa-1. 

Table 3. Water vapour permeability (WVP) of collagen hydrolysate films incorporated with TTO at various 

concentrations. * 

Film Samples WVP ( x 10-10 gs-1 m-1 Pa-1) 

Control 2.11 ± 0.44a 

5% TTO 1.75 ± 0.12b 

15% TTO 1.58 ± 0.12c 

25% TTO 1.51 ± 0.31c 

 

*Different letters indicate significant differences between film samples. 

Collagen hydrolysate films without hydrophobic compounds showed poor moisture barrier properties, 

but the incorporation of TTO led to an improvement in the water vapour permeability. The water vapour 

permeability values showed a significant decrease in line with the increase in TTO concentration. This behavior 

is expected as an increase in the hydrophobic compound fraction usually leads to an improvement in the water 

barrier properties of films. 

Color 

The color of a film may influence the acceptability of the final product by consumers (liang, 2017). The 

incorporation of essential oils influenced the color of films, but the changes depended on the type and levels of 

essential oil incorporated (Ahmad, 2012, Jamroz, 2018). Color parameters of collagen hydrolysate films 

incorporated with TTO at various concentrations are shown in Table 4.  
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Table 4. Color parameters of collagen hydrolysate films incorporated with TTO at various concentrations. 

* 

Film 
Samples 

L* a* b* 

Control 91.14 ± 0.09a -1.19 ± 0.11a 2.25 ± 0.48d 

5% TTO 90.99 ± 0.73b -1.62 ± 0.44b 3.44 ± 0.58c 

15% TTO 90.96 ± 0.31b -1.94 ± 0.05c 4.48 ± 0.23b 

25% TTO 88.72 ± 0.09c -2.11 ± 0.62d 6.08 ± 0.13a 

 

*Different letters indicate significant differences between film samples. 

The films containing TTO showed lower L values demonstrating the control film is significantly clearer 

than the collagen hydrolysate/TTO films. The parameter a, which corresponds to the redness of the films, decrease 

with the incorporation of TTO. A more visible color effect was observed in the parameter b, which represents the 

yellow (+)/blue (-) line, whose values significantly increased as the increased concentration of TTO (p < 0.05) 

(Table 4). 

Mechanical properties 

The results of the mechanical properties of the collagen hydrolysate films with and without TTO are listed 

in Table 5. The TTO significantly reduced the tensile strength, whereas it increased the elongation at break values 

of the collagen hydrolysate films, as presented in Table 5. The control films obtained in this study showed values 

of about 31.90 ± 2.28 MPa for tensile strength (TS) and 25.02 ± 2.43% for elongation at break (Table 5). 

Table 5. Mechanical properties of collagen hydrolysate films incorporated with TTO at various 

concentrations. * 

Film Samples TS (MPa) EAB (%) 

Control 31.90 ± 2.28a 25.02 ± 2.43d 

5% TTO 26.70 ± 1.57b 43.06 ± 3.11c 

15% TTO 24.48 ± 2.34c 50.13 ± 3.32b 

25% TTO 23.85 ± 2.11d 55.64 ± 3.19a 

 

*Different letters indicate significant differences between film samples. 

The addition of essential oil reduces the interaction between the molecules of a biopolymer, and the 

formation of intermolecular interactions of between the polymer and essential oil, which consequently leads to a 

decrease in TS (Kavoosi, 2017, Jamroz, 2018). Accordingly, the original bonds/interactions between polymer 

chains could be replaced with new bonds/interactions between the polymer molecules and essential oil (Kavoosi, 

2017). The poor tensile strength obtained by the addition of TTO may be related with the structural arrangement 

of the lipid phase into the CH matrix. 
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Moreover, the collagen hydrolysate/TTO films had higher elongation at break values than the collagen 

hydrolysate films. This increase of elongation at break values has been attributed to the chemical nature of the 

films' biopolymeric components and the plasticizing role of the essential oil (Perez-Cordoba, 2018). 

Light transmission and transparency 

The gloss and transparency of the films are relevant properties since they have a direct impact on the 

appearance of the coated product (Sanchez-Gonzales, 2011). Transmission of UV and visible light at wavelength 

range of 200-800 nm of collagen hydrolysate films incorporated with TTO at various concentrations is shown in 

Table 6. Transmission of UV light was very low at 200 and 280 nm for all films, regardless of the concentration 

of TTO used. The films with various TTO concentrations exhibited excellent barrier properties to UV light, which 

decreased from 19.04% to 5.16%, 4.24% and 2.83% at increasing TTO concentrations compared with the control 

film at 280 nm. 

Table 6. Light transmittance (%) and transparency values f collagen hydrolysate films incorporated with 

TTO at various concentrations. * 

Film 
samples 

Wavelength (nm) Transparency 

200 280 350 400 500 600 700 800 

Control 0.00 19.04 45.22 60.59 68.02 71.56 72.88 74.05 2.98 ± 0.23a 

5% TTO 0.00 5.16 26.64 32.47 60.22 64.77 67.34 69.45 2.97 ± 0.14b 

15% TTO 0.00 4.24 18.85 31.50 57.60 63.39 65.80 67.13 2.91 ± 0.15c 

25% TTO 0.00 2.83 15.62 26.44 53.81 61.84 64.69 66.92 2.47 ± 0.15d 

 

*Different letters indicate significant differences between film samples. 

Protein based films are generally known to have the excellent UV barrier properties due to the presence 

of high content of aromatic amino acids which can absorb UV light (Arfat, 2014). The incorporation of TTO to 

collagen hydrolysate film could improve the UV-barrier property, especially for films added with higher level of 

TTO. 

The transparency values of all film samples are presented in Table 6. The 25% TTO incorporated collagen 

hydrolysate film had the lowest transparency value, compared with those films added with TTO and control film 

(p < 0.05). The higher transparency value represents the greater transparency of film. The transparency value of 

films decreased as the level of TTO incorporated increased (p < 0.05). Therefore, the incorporation of TTO 

significantly impacted the light-barrier properties and transparency of collagen hydrolysate film. 

 

 

Conclusion 

The films based on collagen hydrolysate incorporated with TTO were developed. The incorporation of 

TTO affected the physical and barrier properties of films based on pure collagen hydrolysate. From the results 

presented, it is possible to conclude that TTO incorporation was found to enhance the films' resistance to water, 

reducing (p < 0.05) their solubility, and increasing film elongation at break and light barrier properties, while also 

directly affecting their transparency and reducing their tensile strength. TTO appears as an interesting ingredient 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

81 
 

for the design of new composite films based on collagen hydrolysate. All of these results are important for opening 

new lines of research for the development of improved eco-friendly materials such as collagen hydrolysate films 

with improved properties and reduce waste pollution due to leather and packaging industries. 
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159-) OREM ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİĞİ KURAMINA GÖRE İSKELET 

TRAKSİYONU UYGULANAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU 

SUNUMU* 

Ezgi TEMEL1, Rahşan ÇAM1, Nurdan GEZER1, 
 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 
 
 Özet 

Sağlık bakım hizmetlerinin profesyonelleşmesinde sağlığı korumak ve geliştirmek için hemşirelik 

teorilerinin rehber olarak kullanılması gerektiği bildirilmektedir. Hemşirelik teorileri klinik uygulamada 

hemşirelere yol gösterici olarak doğru ve etkili karar vermenin yanı sıra klinik araştırmaların sonuçlarını 

özetlemede, yeni ve öncelikli araştırma konularının belirlenmesinde yarar sağlamaktadır. Orem’in “Öz Bakım 

Eksikliği Teorisine” göre sağlıklı bireyler bakım gereksinimlerini kendisi karşılayabilmektedir. Sağlığın 

bozulması durumunda ise bireylerin kendi kendine karşılayamayacağı gereksinimler ortaya çıkmaktadır. 

Traksiyonlu hastalanın iyileşme sürecinin etkili yönetimi, komplikasyonların önlenmesi için hastanın bakım 

gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir. İskelet traksiyonu özbakım gereksinimlerini artıran bir tedavi 

şeklidir. Tedavi şekli itibariyle iskelet traksiyonu uygulanan hastalar destekleyici hemşirelik uygulamaları ve 

iyileşme sürecinde hemşirelerin rehberliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada, Orem’in Öz Bakım Eksikliği 

Hemşirelik Teorisinin kavramları ve kurama dayalı hemşirelik bakımı iskelet traksiyonlu vaka örneği ile 

ilişkilendirilerek açıklanması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Orem, öz bakım, hemşirelik bakımı, iskelet traksiyonlu hasta. 

*Bu çalışma 21. Ulusal 16.  Cerrahi Hemşireliği Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.   

 

Nursing Care Of A Patient With The Skeletal Traction According To Orem’s Self-Care Deficit Theory: A 

Case Report* 

Abstract 

It has been reported that nursing theories should be used as a guide to maintain and improve health in the 

professionalization of health care services. Nursing theories in clinical practice provide effective guidance for 

nurses in making accurate and effective decisions, as well as summarizing the results of clinical trials and 

identifying new and prior research topics. According to Orem's "Self-Care Deficiency Theory", healthy persons 

can meet their own care needs. In the case of deterioration of health, patients can not care themselves. Effective 

management of the healing process of the patients with skeletal traction need to prevent complications. Skeletal 

traction is a form of treatment that increases self-care needs. Patients with skeletal traction in the manner of 

treatment need supportive nursing practices and guidance of nurses in the recovery process. In this study, it is 

aimed to explain the concepts of Orem's Self-Care Deficit Theory of Nursing and the nursing care based on the 

establishment in relation to the skeletal traction case sample. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

83 
 

Key words: Orem, self-care, nursing care, patient with skeletal traction. 

GİRİŞ  

Traksiyon, kemiğin yeniden düzenlenmesi için kırılan ekstremiteye doğrudan çekme kuvveti 

uygulanmasıdır. Traksiyon; travma,enfeksiyon, tümör gibi birçok nedenden ötürü bütünlüğü bozulan kemiğin 

(kırık ya da fraktür) eski haline gelebilmesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kırığın durumuna göre yaygın 

olarak kullanılan farklı traksiyon çeşitleri vardır: Cilt traksiyonu sargı, atel kullanılarak kırık redüksiyonuna 

yardımcı olan kas spazmlarını hafifleten genellikle kısa süreli tedavide kalça kırıklarında için doğrudan cilde 

uygulanan ağırlıkların 2-5 kg arası değişmektedir. İskelet traksiyonu ise humerus kırıklarının tedavisinde uzun 

süreli kullanım için endike olan, ağırlıkların 2 ila 20 kg arasında değiştiği hasarlı kemik, eklem, eklem 

kontraktürleri ve kalça displazisini düzeltmede kullanılan bir yöntemdir. Dengeli askıya alma, vücut parçasının 

hareketsizliğini sağlamak için vücut kısmı ateller, ipler ve ağırlıklar kullanılarak askıya alınır. Zıt traksiyon, çekme 

kuvvetini ters yönde uygulanan traksiyon çeşididir (Tokem ve Taşdemir, 2015). 

Hemşirelik kuram ve modelleri, hemşireliğin eğitim, yönetim, uygulama ve araştırma alanlarında 

kullanılmasıyla kavramsal çerçeve sunarak temel oluşturulur ve hemşirelere rehberlik etmektedir. Hemşirelik 

kuram ve modelleri hemşirelik mesleğiyle ilgili sağlık, çevre ve sosyal alandaki etkileşime dair farklı görüşleri 

ortaya koymaktadır. Hemşirelik uygulamalarını yönlendiren hemşirelik kuramları, bilimsel sonuçlara anlam 

kazandırır, yeni araştırmalarla bilgilerin sistematik hale gelmesini sağlar ve hemşirelik mesleğinin profesyonel 

gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenlerden dolayı hemşirelik kuram ve modellerinin uygulamalarda yer alması 

önem taşımaktadır (Çelik ve Yıldırım, 2016; Ünsal ve Kızılcı, 2010; Meneguessi ve ark, 2012). 

Orem’in Öz Bakım Yetersizliği Hemşirelik Teorisi, hemşirelik uygulamalarında sık kullanılan bir 

modeldir. Orem’in teorisi temel insan gereksinimlerine dayanan bir öz bakım kavramını açıklar. Orem’in modeline 

göre bazı bireyler kendi bakım gereksinimlerini sürekli karşılayamazlar ve bakım gereksinimlerini karşılayacak 

bireylere gereksinim duyarlar. Orem’e göre insan, bir çevresinin olması, deneyimlerini simgelerle ifade edebilmesi 

ve kendisi ya da başkaları için yararlı şeyler yapmayı düşünmesi yönünden diğer canlılardan faklıdır ve fiziksel, 

psikolojik, toplumsal ve sosyal bileşenlerden oluşur. Sağlık ise fiziksel, mental ve sosyal olarak iyi olma ve 

hastalığın olmaması durumu olarak tanımlamıştır. Orem hemşireliği, “yardım ya da rehberliğe gereksinimi olan 

kişilere hemşireler tarafından bilimsel bilgi kullanılarak verilen hizmet şekli” olarak tanımlamaktadır. Orem’e göre 

çevre ise, bireyin öz bakım aktivitelerini yapma yeterliliğini etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikler ve 

sosyoekonomik durumdur (Menekli, 2016; Yıldırım ve Çevik, 2016). Orem kuramında birbiriyle ilişkili 6 

kavramdan söz etmektedir: Öz bakım, öz bakım gücü, tedavi edici öz bakım, öz bakım yetersizliği, hemşirelik 

gücü, hemşirelik sistemidir (Yıldırım ve Çevik, 2016; Marriner, 1986). Öz bakım; yaşamı, sağlık ve refah 

durumunu sürdürmek için bireyin kendisi tarafından başlatılan ve gerçekleştirilen etkinliklerdir ve kişisel merak, 

eğitim ve deneyimlerle öğrenilmiş davranışlardan oluşur. Öz bakım gücü; bireyin, sürekli bakım gereksinimlerini 

karşılaması için kendi yaşama sürecini düzenlemesi ve geliştirmesini sağlayan yeteneğidir. Orem’e göre bireyin 

bakım gereksinimlerini karşılayabilmesi için yeterli öz bakım gücüne sahip olması gerekmektedir. Tedavi edici 

özbakım; Bireyin öz bakım gereksinimlerini karşılamak için gereken girişim ve davranışları uygun yöntemlerle 

belli bir süre içinde gerçekleşmesi istenen öz bakım uygulamalarıdır. Orem, hastalıktan korunma ve sağlığı 

geliştirme için birey tarafından yapılması gereken öz bakım aktivitelerini “tedavi edici özbakım gereksinimi” 
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olarak tanımlamaktadır. Normalde bireyin sahip olduğu öz bakım gücü yeteneği ile öz bakım gereksinimleri 

arasında bir denge bulunmaktadır, sağlığın bozulması gibi durumlarda bu denge bozulur, bu duruma “özbakım 

yetersizliği/açığı” denir. Öz bakım ajanı; öz bakımı sağlayan olarak tanımlanır, ajan terimi eylemi yapan kişi olarak 

adlandırılır, sağlıklı yetişkinler öz bakımlarını yerine getirirler. Öz bakım yeteneği; insanın yaşam sürecini 

düzenleyen, insanı destekleyen, sağlıklı olmayı artıran bakım için kişinin sürekli ihtiyaçlarını karşılayan karmaşık 

bir yetenektir. Hemşirelik gücü; öz bakım gereksinimlerini karşılamakta zorlanan ya da karşılayamayan bireylerde 

öz bakım gereksinimlerini belirlemek, öz bakımı sağlamak ve yönetmek için hemşirenin yapmış olduğu 

girişimlerdir (Müller-Staub ve ark, 2006; Öztürk ve Karataş 2008; Menekli, 2016). Orem’in öz bakım yetersizliği 

hemşirelik teorisi diyabet, epilepsi, astım gibi hastalıkların bakımında kullanılmıştır (Özkan ve ark, 2014). İskelet 

traksiyonu olan hastaların hemşirelik bakımında Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı’nı temel alan herhangi 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. İskelet traksiyonu uygulanan hastalar destekleyici hemşirelik uygulamaları ve 

iyileşme sürecinde hemşirelerin rehberliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada, Orem’in Öz Bakım Eksikliği 

Hemşirelik Teorisinin kavramları iskelet traksiyonlu hastanın hemşirelik bakımı ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. 

OLGU SUNUMU  

Ö bey, 31.01.2018 tarihinde araç içi trafik kazası geçirmiştir. Sağ femur, sağ ayak bileği, sol ayak bileği 

ve sağ klavikulasında fraktür saptanan hasta multiple travma tanısıyla izlenmektedir. Olguya cerrahi girişim 

uygulanmamış olup sağ alt ekstremiteye 6 kg’lık iskelet traksiyonu uygulanmaktadır.  

1- Temel Durumsal Faktörler 

 Yaş: 30 

 Cinsiyet: Erkek  

 Sağlık durumu: Kronik hastalığı ve bulaşıcı herhangi bir hastalığı yok, 5 yıl önce appendektomi 

operasyonu mevcuttur. Fraktürlerin bulunduğu vücut bölgelerinde hareketle artan ve iğneleyici tarzda 4 

puanlık (10 puan üzerinden) ağrı tariflemektedir. Oral alımı açık olan hasta, sağ ekstremitesini 

kullanamadığından refakatçisi yardımıyla yemeğini yemektedir. Defekasyon gereksinimini yatak içinde 

gidermektedir. Gece uykusunun kendiliğinden, hemşirelerin girişimleri ya da ağrı nedeniyle bölündüğünü 

ifade etmektedir. 

 Gelişim durumu:172 cm, 76 kg (BKİ=25,68 kg/m²) 

 Sosyokültürel özellikler: Aydın merkezde doğan hasta Aydın merkezde yaşamını sürdürüyor, erkek 

kardeşleriyle aynı şehirde yaşıyor, kazaya yönelik duygularını “ne olduğunu anlamış değilim, kendimi 

yorgun ve halsiz hissediyorum” şeklinde ifade etmektedir. 2 çocuk babası olan Ö beyin eşi 40 haftalık 

gebe olduğundan aklının eşinde kaldığını, doğumda eşinin yanında olmak istediğini, yanında 

olamayacağı için endişeli olduğunu ifade etmektedir.  

 Sağlık bakım sistemi:Eşi ve erkek kardeşi 

 Aile sistemi: Çekirdek aile  

 Yaşam şekli:Sedanter 

 Çevresel durum: Çevresiyle iletişimi iyi, yakınları ve eşi hergün ziyarete geliyor.. 

 Kaynakların varlığı-yeterliliği:Ekonomik durumu iyi, erkek kardeşleri yardımcı, eşi üçüncü çocuğuna 

40 haftalık gebe olduğundan kaygıları var. 
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2- Öz Bakım 

 Öz bakım ajanı: Ö bey  

 Bağımlı bakım ajanı: Erkek kardeşi ve eşi 

3- Öz Bakım Gücü 

 Kendine güven ve saygısı:Yeterli, konuşurken göz teması kuruyor, çevresiyle iletişim halinde 

 Enerjisini kontrol etme ve başlatma becerisi: İsteksiz 

 Anlama yeterliliği: Yüksek düzeyde 

 Motivasyon: Eş ve kardeş destek oluyor 

 Öz bakım hakkında karar verebilme: Eş ile birlikte karar veriyor  

 Teknik bilgi elde etme ve uygulama becerisi:  Orta 

 Algısal, bilişsel durumu ve iletişim becerisi: Orta  

 Hedeflerine ulaşmak için özbakım davranışlarını düzenleme ve özbakım davranışlarını bireysel ve 

toplumsal yaşamına entegre etme becerisi: Orta 

4- Terapötik Öz Bakım Gereksinimleri 

Öz bakım gereksinimleri üç alt boyutta değerlendirilmektedir (Orem,2001):  

I-Evrensel öz bakım gereksinimleri: Oral beslenmesi açık olan hasta, ağrıları ve pozisyon değiştirememesi 

nedeniyle iştahsız olduğunu ifade ediyor. Ağız içinde çürükleri ve dişlerinde sararmalar mevcut. Dişlerini 

günlük yaşamında günde bir kez fırçalamakta ancak kaza sonrasında sadece ağzını çalkalayabiliyor. Sedanter 

yaşamı olduğunu söyleyen hasta, sadece işe gidiyor bunun dışında aktivite yapmıyor. Hastanede geceleri 

hemşirelerin uygulamaları, traksiyona bağlı pozisyon değiştirememesi ve ağrısı nedeniyle uykusunun sık sık 

kesintiye uğradığını ifade ediyor, günde ortama 5 ila 6 saat arasında uyuyor. Bilişsel algılaması yüksek 

düzeyde, kazanın etkisinden hala kurtulamadığını “Hala şoktayım, her şey çok hızlı gelişti” cümlesiyle ifade 

ediyor.  

II-Gelişimsel öz bakım gereksinimleri: Hastanın fiziksel görünümü gelişimsel durumuna uygun olduğu 

belirlenmiştir.  

III-Sağlıktan sapma öz bakım gereksinimleri:Orem bireylerin özbakım gereksinimlerini karşılamada 

yetersizlik hissetmeleri durumunda hemşireliğe ihtiyaç duyduklarını belirtmektedir. Hastanın trafik kazası 

geçirmiş olması nedeniyle ekstremitelerindekifraktürler hareketliliğini kısıtlamaktadır. Beslenme, boşaltım 

ihtiyaçlarını yatakta karşılayan hasta, son banyosunu trafik kazasından iki gün önce yaptığını ifade etmektedir. 

Beslenme ve boşaltım ihtiyacını yatakta karşılamakta olan hasta ağrıları ve gece uykusunu bölen hemşirelik 

aktiviteleri dolayısıyla uykusundan dinlenmiş olarak uyanamadığını ifade etmektedir.   

5-Öz Bakım Eksikliği: Ekstremitelerini kullanamaması nedeniyle beslenmesinde yardıma ihtiyaç duymakta, 

defekasyon gereksinimini yatak içinde karşılamak istemediğini ifade etmektedir. Geçirdiği trafik kazası sonrasında 

durumuna ilişkin daha çok bilgiye ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. Olgunun eşi, gebeliği sebebiyle gece eşinin 

yanında kalamadığını ve yanında değilken eşi için endişelendiğini ifade etmektedir. 
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6- Hemşirelik Gücü:Orem’e göre hemşirelik gücü birbiriyle etkileşim içinde olan üç sistemden oluşur: Sosyal 

sistem, kişilerarası sistem ve profesyonel-teknolojik sistem. Hemşirelik gücü, bireyin sağlıkla ilgili sınırlıklarının 

giderilmesi veya üstesinden gelinmesinde hemşireliğin amacını ifade etmektedir. Bu güç hemşirelerin sahip 

olduğu klinik deneyim, teorik bilgiler, eğitim ve uzmanlık gibi donanımlarıdır(Kumar 2007; Yıldırım ve Çelik, 

2016).  

7- Hemşirelik Sistemi: Bireyin sağlık gereksinimlerinin tanımlanmasında hemşirenin gereksinimleri tanımlaması, 

girişimleri planlaması ve uygulamasını içermektedir. Orem’e göre hemşirelik, sağlık bakım gereksinimlerini kendi 

karşılayamayan hasta gruplarına yapılan yardım şeklidir. Orem, hemşirelik gücü ortaya çıktığında hemşirelik 

sistemlerinin meydana geldiğini belirtmektedir. Hemşirelik gücü, bireyin öz bakım gereksinimlerini karşılarken 

ve özbakım yeteneğini desteklerken gerçekleştirilen hasta ve hemşire arasındaki eylem ve ilişkileri tanımlar. 

Orem’e göre üç tip hemşirelik sistemi vardır: Tümüyle eksiklik giderici hemşirelik sistemi, kısmen eksikliği 

giderici hemşirelik sistemi, destekleyici ve eğitsel hemşirelik sistemi. Hasta özbakımını gerçekleştirmede fiziksel 

olarak yeterli olduğundan ve beslenme, el yüz temizliği gibi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabildiğinden vakada 

tamamen eksikliği giderici hemşirelik sistemi uygun değildir. İskelet traksiyonu uygulanan hastada orta düzey öz 

bakım gücü mevcuttur ve hastada var olan özbakım eksiklikleri düşünüldüğünde kısmen eksikliği giderici 

hemşirelik sistemi ile destekleyici ve eğitsel hemşirelik sistemi kullanılmalıdır. Bu noktada amaçlanan hastanın 

özbakım eksikliklerinin giderilmesi, bakım gereksinimlerinin hemşire ile birlikte gerçekleştirmesi, özbakım 

gücünün desteklenmesi ve artırılması, hastalığa ve iyileşme sürecine yönelik bilgi verilmesi, rehberlik, çevre 

düzeninin sağlanması gibi uygulamalar ile hastanın öz bakımın gücünü kullanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır 

(Orem, 2001; Menekli, 2016; Yıldırım ve Çelik, 2016).  

Bu bağlamda iskelet traksiyonu uygulanan ortopedi hastasında belirlenen sorunlar şunlardır:  

 Öz bakım eksikliği sendromu 

 Akut ağrı 

 Uyku örüntüsünde bozulma 

 Bilgi eksikliği 

 Fiziksel mobilitede bozulma 

 Deri bütünlüğünde bozulma riski 

 Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma 

İSKELET TRAKSİYONU UYGULANAN HASTADA PLANLANAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ 

 Hastayla birlikte uygun bir zaman ve ortam belirlendi, bir saat süren bir görüşme planlandı. 

 Görüşmeler sırasında hastanın kazaya ve iyileşme sürecine yönelik soruları cevaplandı, süreç içindeki öz 

bakımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.  

 Görüşme sırasında hasta, duygularını ifade etmesi yönünde cesaretlendirildi.  

 Hastanın ağrısının şiddeti, yeri, süresi ve tipi değerlendirildi. Ağrıyı azaltan ve artıran faktörler belirlendi. 

Ağrıya ilişkin hastanın ifadeleri dinlenildi.  
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 Hasta ile ağrıyı azaltmada yararlanılabilecek nonfarmakolojik (müzik dinleme, kitap okuma, gibi) 

uygulamaların etkisi tartışıldı, kendisine daha önceden yararlı olmuş bir uygulamayı seçip 

uygulayabileceği söylendi.  

 Hastaya beslenmeye yönelik bilgi verildi (beslenmenin iyileşme sürecindeki yeri ve önemi, günlük ve 

haftalık alınması gereken besin grupları, iştahını artıracak çevre düzenlemeleri, beslenme saatlerinde 

yardımcı destek almanın önemi, günlük alması gereken sıvı miktarı gibi).  

 Hastaya fraktürlerin bulunmadığı ekstremitelerde uygulaması için aktif-pasif egzersizler öğretildi.  

 Hastanın travmalardan korunması için hem hastaya hem de yakınına bilgi verildi (travmadan korunmada 

çevresel düzenlemelerin yapılması gibi). 

 Hastanın doku bütünlüğünün devamlılığını sağlanabilmesi için bilgilendirme yapıldı (günlük yaklaşık 

2500 cc sıvı alımı, deri bütünlüğünün kızarıklık/sıcaklık açısından gün aşırı kontrol edilmesi, hastanın 

idrarını ve defekasyonunu geldiği zaman ertelemeden yapması gerekiyorsa bu konuda destek istemesi 

gibi).  

 Hastanın düzenli bir şekilde uyumasının sağlanması için yapılan tedavi ve işlemlerin gece geç saatlerde 

olabildiğince yapılmamasına dikkat edildi. Hastanın fraktürlerinin bulunduğu ekstremitelerin 

pozisyonunun değiştirilmemesine özen gösterilerek olabildiğince hastanın uykuya rahat dalabileceği bir 

pozisyon verildi. Ağrıya yönelik girişimlerin hastanın uyumasına yakın yapılması ve ağrının kontrol 

altına alınması sağlandı. Öğleden sonra kafeinli içecek alımının kısıtlanması gerektiğine yönelik bilgi 

verildi.  

 Aile süreçlerinin devamlılığının bozulmasına ilişkin hasta ve hastanın eşi ile birlikte değerlendirmesi 

yapıldı. Aile içi destekleyici ve özel, mahremiyeti koruyucu bir hastane ortamı oluşturulur. Ailenin güçlü 

yönleri tartışılır, eşin hastanede olduğu sürece ve gebeliğinin imkan verdiği ölçüde eşinin bakımına 

katılması sağlandı. Hastanın eşinin aile süreçlerine yönelik durum karşısında duygularını ifade etmesi 

sağlandı. 

 Etkilenmeyen/sağlıklı ekstremitede günde en az dört kez olmak üzere aktif ROM egzersizlerini yapması 

sağlandı.  

 Hastanın öz bakım aktivitelerine katılabilme yeteneğini değerlendirilir. Öz bakım eksikliğine yönelik 

duygularını ifade etmesi için teşvik edildi.  

SONUÇ  

Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı’nı temel alarak iskelet traksiyonu uygulanan hastada hemşirelik 

bakımının verildiği bu çalışmada kısmen eksikliği giderici, destekleyici ve eğitsel hemşirelik süreci uygulanmıştır. 

Hemşirelik süreci içerisinde vakada belirlenen hemşirelik sorunları; öz bakım eksikliği sendromu, akut ağrı, uyku 

örüntüsünde bozulma, bilgi eksikliği, fiziksel mobilitede bozulma, deri bütünlüğünde bozulma riski ve aile içi 

süreçlerin devamlılığında bozulma olarak belirlenmiştir. Uygulanan hemşirelik bakımı ile; hastada herhangi bir 

travma gözlenmedi, hastanın aile sürecindeki değişime ilişkin kendini ifade etmesi sağlandı ve sonucunda hasta 

ile eşi kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade ettiler. Kişisel hijyenini sağlamaya yönelik çevresel düzenlemeler 

desteklendi ve hasta ile yakınlarının  soruları yanıtlandı, öz bakımını sağlamada yakınlarıyla birlikte hastaya destek 

verildi, hastanın bir günde uyuduğu saat artmış olsa da halen uykusunun bölündüğünü ifade etti. Vakamızda 

Orem’in teorisinde yer alan kavramların değerlendirilmesi sonucunda hastanın çoğu probleminin çözüldüğü, öz 
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bakımına katılma durumunun arttığı, özgüveninin ve özsaygısının arttığı, kendini daha iyi ifade edebildiği, ailenin 

de bakıma katılma isteğinin arttığı gözlenmiştir. Bu nedenle iskelet traksiyonu uygulanan hastaların bakımında 

Orem’in Öz Bakım Eksikliği Teorisinin kullanılması önerilebilir.  
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Hücre kültürü ve hayvan deneyleri tarih mi oluyor? Çip-üzerinde-organ teknolojisi ve uygulamaları 

Özet 

Başta kanser olmak üzere, çölyak hastalığı, Kırım-Kongo kanamalı ateş ve nörodejeneratif hastalıklar gibi pek çok 

hastalığın tedavisini araştırmak için yapılan in vitro deney modelleri doku-doku etkileşimleri ve organ düzeyindeki 

tepkileri taklit edemediği için yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte bir hastalığın tedavisi amacıyla ilaç üretmek 

yıllar süren ve çok maliyetli bir süreçtir. İlacın etkinliğinin tespit edilebilmesi için hücre kültürü ve hayvan 

deneyleri tasarlanmaktadır. Ancak bu deneyler insan vücudunda oluşacak olumlu veya olumsuz etkiyi öngörmede 

yeterli değildir. Dahası geniş kitlelerle insan deneyleri yapılamayacağından ötürü tasarlanan ilacın 

farmakodinamiğinin belirlenmesi güçtür. Bu güçlüklerin çip-üzerinde-organ olarak adlandırılan, tedavi ve ilaç 

tasarımları için umut vadeden yeni bir teknolojik gelişmeyle aşılması düşünülmektedir. Çip-üzerinde-organ; insan 

fizyolojisinin ve patofizyolojisinin incelenmesini sağlayan, mikroakışkan bir çip üzerinde in vitro olarak 

büyütülmüş minyatür dokular ve organlardır. İnsan organlarının karmaşık yapılarını ve fonksiyonlarını taklit 

edebildiği için son zamanlarda daha fazla dikkat çekmiştir. Bu teknoloji doku mühendisliği, yarı iletken teknolojisi 

ve insan hücre kaynaklarındaki gelişmelerin entegrasyonu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu derlemenin amacı, çip 

üzerinde organ platformlarının nasıl tasarlandığını ve biyomimetik olarak tasarlanan organların bir kısmını 

açıklamaktır. 

Anahtar kelimeler: Çip-üzerinde-organ, biyoteknoloji, mikroakışkan çipler 
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Are cell culture and animal experiments history? Organ-on-chip technology and applications 

Abstract 

The in vitro models for investigating the treatment of many diseases, notably cancer, including celiac disease, 

Crimean-Congo hemorrhagic fever and neurodegenerative diseases, are inadequate because they can not mimic 

tissue-tissue interactions and organ-level responses. Besides, producing drug for the treatment of a disease is lasted 

years and costly process. Cell culture and animal experiments are designed to determine the effectiveness of the 

drug. However, these experiments are not enough to predict the positive or negative effect that will occur in the 

human body. Furthermore it is difficult to detect the pharmacodynamics of the designed drug because human 

experiments can not be performed widely. These difficulties are thought to be overcome with a new technological 

development called the organ-on-chip that promise hope for treatment and drug designs. The organ-on-chip is 

miniature tissues and organs which is grown as in vitro on a microfluidic chip that provides investigation of human 

physiology and disease. Because it can mimic the complex structures and functions of human organs, has attracted 

more attention in recent times. This technology has emerged integratedly with the recent developments in tissue 

engineering, semiconductor technology and human cell resources. In this review aim is to explain that how organ-

on-chip platforms are designed and some of the organs designed as biomimetic. 

Keywords: Organ-on-chip, biotechnology, microfluidic chips 
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Giriş 

İlaç geliştirilirken üç farklı fazda test edilir: preklinik, klinik ve onay sonrası aşaması. Preklinik çalışmalar iki çeşit 

deneysel araştırma içerir: hücre kültürü ve hayvan deneyleri. Hücre kültür metodu bir plate üzerine canlı hücreleri 

kültüre etmektir. Herhangi bir kan akışı yoktur ve bir organdaki hücrelerin durumundan farklıdır. Hayvan deneyleri 

tasarlamak ise oldukça pahalıdır ve hayvan hakları açısından etik sorunlar da halen tartışma konusudur. Bununla 

birlikte hayvan deneylerinden elde edilen veriler her zaman insan vücudunda oluşacak yanıtı öngöremez. Bunlar 

farklı fizyoloji ve farklı hücresel fonksiyonlar gibi temel sınırlamalardır (Sejoong & Shuichi, 2015). Çip-üzerinde-

organ (ÇÜO) modeli ise bir mikroakışkan hücre kültür cihazıdır ve plate üzerinde kültürlenen hücrelerden 

fizyolojik olarak insan hücrelerine daha yakın olan in vitro bir modeldir. ‘Çip’ olarak adlandırılmasının sebebi 

bilgisayar mikroçiplerinin üretiminde kullanılanlardan uyarlanmış bir yöntem olarak tasarlanmasıdır (Ingber, 

2016).   

Bu platformlara fizyolojik hareketleri ve sıvı kesme gerilimini yeniden oluşturmak için mekanik kuvvetler 

uygulanabilir. Hava-sıvı arayüzleri, parankimal doku kanalına hava verilerek yeniden oluşturulabilir ve hatta 

elektrotlar cihazlara entegre edilerek elektrik sinyalleri de gönderilebilir. Doku-doku etkileşimlerini incelemek ve 

organ düzeyindeki tepkileri taklit etmek için mikro kanallar vasıtasıyla hava, sıvı, besin haricinde bağışıklık 

hücreleri, bağ dokusu hücreleri, nöron hücreleri ve hatta yaşayan mikrobiyom da ÇÜO sistemine entegre edilebilir 

(Huh, vd., 2010; Achyuta, vd., 2013; Kim, Li, Collins, & Ingber, 2015).  

Çip-üzerinde-organ tasarlanırken ilk olarak modellenecek organa ait fonksiyonel özelliklerin tamamı 

belirlenmelidir. Ele alınan belirli soruların parametrelerini tanımlanmalı ve amaçlanan soruları cevaplamak veya 

istenen uygulamalara hizmet etmek için gerekli okumalar yapılmalıdır (Ronaldson-Bouchard & Vunjak-

Novakovic, 2018). Bu derlemenin amacı da ÇÜO platformlarının nasıl tasarlandığını, platformları oluşturmak 

amacıyla kullanılan materyalleri açıklamak ve çip üzerinde tasarlanan organlarla yapılan deneylerden elde edilen 

sonuçları tartışmaktır. 

 

 

 

ÇÜO Platformlarının Tasarımı 

ÇÜO, tek bir mikroakışkan cihaz içinde iki tane ayrı paralel mikro kanallar içerir ve bu mikro kanalları ayıran 

ortak bir ESM (ekstraselüler matriks) kaplı, gözenekli membran mevcuttur; karşı tarafında ise farklı hücre tipleri 

kültürlenerek, karmaşık, organa özel, doku-doku arayüzleri sağlar (Şekil 1). 
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Şekil 1: ÇÜO platformunda bulunan mikro kanallar (Van de Stolpe & den Toonder, 2013)  

Ticari alana ulaşmış olan birçok ÇÜO cihazı, soft litografi kullanılarak geliştirilir (Yang, Lian, & Xu, 2017). 

ÇÜO’da sıklıkla kullanılan fabrikasyon malzemesi polidimetilsiloksan (PDMS)dır (Shirure & George, 2017; Xu, 

vd., 2016). PDMS’nin faydaları arasında biyouyumluluk, kullanım kolaylığı, optik saydamlık ve otoklav 

sterilizasyonu sayılabilir (Van Meer, vd., 2016). Düşük maliyetli, düşük sitotoksisite ve işleme kolaylığı nedeniyle 

en yaygın substrat haline gelmiştir (Harink, Le Gac, Truckenmüller, van Blitterswijk, & Habibovic, 2013). 

PDMS'nin birçok olumlu özelliklerine rağmen, önemli sınırlamaları vardır. PDMS cihazları küçük hidrofobik 

molekülleri absorbe etme konusunda yüksek bir kabiliyete sahip olduğundan, malzeme geçirgenliği göz önüne 

alındığında bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır (Toepke & Beebe, 2006). Bu sorunlar, biyoaktif moleküllerin çözelti 

konsantrasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Konsantrasyon ayrıca PDMS cihazlarının yüksek gaz 

geçirgenliğine atfedilen su buharlaştırma yoluyla değiştirilebilir (Ren, Zhou, & Wu, 2013). Bu nedenlerden ötürü, 

PDMS’nin kullanımını sürdürmek için geliştirilen yöntemler arasında geçirgenliğini azaltan kaplamalar, ilaç 

emilimini ve istenmeyen karışmaları en aza indiren tasarım konuları yer alır. Alternatif malzemeler arasında cam, 

polikarbonat ve poliüretanın yanı sıra diğer birçok biyouyumlu polimerler bulunur  (Shirure & George, 2017). 

Ayrıca hücre kültürüne olanak sağlamak için diğer biyomateryaller genellikle ÇÜO platformlarına dahil edilir.  

Biyomateryaller  

Doku mühendisiliği (DM) bağlamında biyomateryaller, hücreler için yapay bir ESM olarak görev yapar ve doğal 

ESM'ye benzer şekilde işlevini yerine getirmelidir. Biyomateryal iskele, spesifik doğal dokuda mevcut olan in vivo 

mikroçevreye mümkün olduğunca benzer bir şekilde çoğaltılmalı ve hücrelerin çok hücreli bir yapıya dönüşmesini 

teşvik etmeli, sonuçta fonksiyonel bir doku oluşturmalıdır (Grellier, Bordenave, & Amédée, 2009). DM teknolojisi 

için ideal biyomateryal, birkaç ana özelliğe sahip olmalıdır. Biyomateryal, hücreleri desteklemek için yeterli 

mekanik güce sahip olmalıdır. Malzeme uygun bir gözenekliliğe sahip olmalıdır. Gözenek boyutu ve iskele ara 

bağlantısı, hücre trafiğini etkileyen ve malzeme bütünlüğünü etkileyen önemli faktörlerdir. Daha önce belirtilen 

özelliklere ek olarak, biyomalzemelerin hücreler için biyo-uyumlu ve non-stotoksik olması da gerekmektedir 

(Huyer, vd., 2015). Bu biyomateryaller doğal ve sentetik olabilir.  Doğal biyomateryaller, uygulama için kullanılan 

doğal bir kaynaktan alınan herhangi bir materyali içerir. Bu biyomateryaller arasında kollajen, elastin, 

proteoglikanlar ve hiyalüronik asit (HA) gibi ESM bileşenleri bulunur. Diğer doğal kaynaklar bitki, hayvan veya 

böcekten de türetilebilir ve bu kaynaklardan elde edilen biyomateryallere kitosan, jelatin ve aljinat örnek olarak 

verilerbilir (Reis, Chiu, Feric, Fu, & Radisic, 2014). Doğal olarak elde edilen biyomalzemelerin bazı 
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dezavantajları, sentetik biyomateryaller kullanılarak ele alınabilir. Sentetiklerin en önemli avantajlardan biri, 

kimyasal ve fiziksel özelliklerinin doğal biyomateryallerden daha ayarlanabilir olmasıdır. Molekül ağırlığı, 

konsantrasyonu ve çapraz bağlanma seviyesi, bu özellikleri ayarlamak için değiştirilebilen parametrelerden 

birkaçıdır. Sentetik biyomateryallerin bir başka olumlu yönü, tekrarlanabilirlikleridir. Ancak sentetik 

biyomateryallerin kullanımının önemli bir dezavantajı, yüzeyde mevcut olan hücre adezyon ligandlarının 

olmamasıdır. Fakat, bu özellik, laminin, fibronektin ve arginil glisil aspartik asit peptit dizileri gibi adezyon 

molekülleri ile yüzeyin kimyasal modifikasyonu yoluyla ele alınabilir (Christopherson, Song, & Mao, 2009; 

Ahadian,vd., 2017). 

Hücre kaynakları 

ÇÜO’da kullanılan insan hücre tipleri büyük ölçüde hücre mevcudiyeti ve fonksiyonel dokular oluşturma 

kabiliyetiyle belirlenir. İdeal olarak bir ÇÜO içindeki tüm organ birimleri aynı hücre kaynağından oluşturulur. 

Primer hücrelerin, hücre hatlarının ve indüklenmiş pluripotent kök hücrelerin (iPKH) türevlerinin kullanımının 

avantaj ve dezavantajları bir organdan diğerine farklılık gösterebilir (Ronaldson-Bouchard & Vunjak-Novakovic, 

2018). 
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Çoğu insan organı için primer hücrelerin elde edilmesi güçtür ayrıca miktar olarak sınırlıdır ve kültürde de 

büyütülemeyebilir. Primer hücrelerin avantajı ise fenotipik olarak olgun ve fonksiyonel olmasıdır. Buna karşılık 

hücre hatları, nispeten kültür için kolaydır ve büyütülebilir, fakat tipik olarak, temsil etmeyi amaçladıkları organın 

fenotipik fonksiyon özelliğinden yoksundurlar (Abaci, Gledhill, Guo, Christiano, & Shuler, 2015). İPKH’ler ise; 

küçük bir hücre veya doku örneğinden türetildiklerinden, hastaya özgü olduklarından ve büyütülebildikleri ve 

seçici olarak çoklu soylara ayrılabildiklerinden ÇÜO’lar için ideal ve sınırsız hücre kaynağı olabilirler (Takahashi, 

vd., 2007). Bir ÇÜO’daki tüm doku ünitelerinin üretilmesi için tek bir iPKH hattının kullanılması, ölçülen 

patofizyolojik yanıtlar hücrelerin genetik yapısına bağlı olacağından genotip ve fenotip etkilerinin ayrılmasını 

sağlar.  Ancak tüm hücre soyları aynı iPKH hattından etkili bir şekilde elde edilemeyebilir ve iPKH farklılaşması 

ve olgunlaşması için güçlü protokollerin geliştirilmesi alanın zorluklarından biri olmaya devam etmektedir 

(Conant, vd., 2017). 

Sensörler 

ÇÜO platformlarının geliştirilmesindeki ilerlemelerle, gerçek zamanlı olarak dokuların ve ekstraselüler ortamın 

performansını izlemek için entegre bir sensör geliştirmek önemlidir (Zhang, vd., 2017). Entegre sensörlerin çoğu 

üç bileşenden oluşur: 

(1) Analitlerin bağlandığı bir detektör elemanı, 

(2) bağlanma olaylarını çıkış sinyallerine dönüştüren bir transdüksiyon bileşeni ve 

(3) çıkış sinyallerini uygun okumaya dönüştüren ve yükselten bir sinyal işleme cihazı (Mousavi Shaegh, vd., 

2016). 

Numune hazırlama, biyouyumluluk ve sistem entegrasyonundaki zorluklar nedeniyle bu bileşenlerin kusursuz 

entegrasyonu sınırlı kalmaktadır. Birçok mevcut yöntem arasında, optik ve elektrokimyasal yöntemler, duyarlılık, 

ölçeklenebilirlik ve minyatürleştirme özellikleri nedeniyle daha popülerdir (Reis, Chiu, Feric, Fu, & Radisic, 

2014).  

ÇÜO platformları 

Her bir çip-üzerinde-organ modelinde hücre farklılaşması, doku düzeneği ve fonksiyonel olgunlaşmayı sağlamak 

için in vivo mevcut olan karakteristik sinyallerin mühendislik yöntemiyle in vitro olarak çoğaltılması gerekir (Ma, 

vd., 2012). Bu yüzden mümkün olduğu kadar her doku sisteminin önemli özellikleri ÇÜO’nun yüksek verimli 

çalışmalara adapte olma kabiliyetini korumak için basit bir şekilde yeniden oluşturulmalıdır (Lelièvre, Kwok, & 

Chittiboyina, 2017). ÇÜO platformları çip-üzerinde-akciğer, çip üzerinde-beyin, çip-üzerinde-bağırsak gibi tekli 

olarak tasarlanabileceği gibi çip-üzerinde-akciğer-böbrek-kanser gibi çoklu platformlar olarak da tasarlanabilir 

(Şekil 2). Hücre metabolizması organdan organa, hücre olgunluğuna ve kültürdeki zamana göre 

değişebileceğinden her organ ve doku bölmesi için fizyolojik akış hızını belirleme temeli tamamen belli değildir. 

Kan akışının dağılımı, organların nispi büyüklükleri ve vücuttaki metabolik oranlar gibi çeşitli faktörler göz 

önünde bulundurulmalıdır. Tekli ÇÜO’ların hacimlerinde, bağlanma sırasında ve perfüzyon hızlarındaki 

değişikliklere izin verecek şekilde yapılandırılabilmesi, çoklu organ ÇÜO’larında akış konfigürasyonunu 
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belirlemek için kritik öneme sahiptir (Wikswo, vd., 2013). Bazı durumlarda biyolojik fonksiyonların karmaşıklığı 

basit biyomühendislik araçları kullanılarak giderilebilir. 

 

Şekil 2:çip üzerinde A) tekli ve B) çoklu organ modelleri tasarlanabilir (Luni, Serena, & Elvassore, 2014) 

Çip-üzerinde-karaciğer 

Karaciğer, ilaç metabolizmasının meydana geldiği en önemli organdır. İlaçların hepatotoksisitesi ile ilgili 

araştırmalar ilaç keşfinde önemlidir. Geleneksel iki boyutlu hücre kültürü modelinde hepatosit kültürü, ESM ile 

bağlantıdan yoksundur ve kısa süre içerisinde karaciğere özgü fonksiyonunu kaybeder (Iredale & Arthur, 1994). 

Çip-üzerinde-karaciğer araştırmalarının çoğu, ilaç taraması ve toksikoloji çalışmaları için tasarlanmış olan 

fizyolojik hepatik lobül ve hepatik sinüzoidal modellerin oluşturulmasına odaklanmıştır. Örneğin Lee ve 

arkadaşları, primer hepatositlerin kültürlendiği ve ortamın perfüze edildiği endotel benzeri bir bariyer yapısı 

tasarlamışlardır. Bu model mikroakışkan çip üzerinde kurulan ilk karaciğer sinüzoid modelidir. Deneysel sonuçlar, 

diklofenakın 4 saatte hepatotoksisiteye sahip olmadığını, ancak hücrenin daha uzun bir sürede (24 saat) öldüğünü 

ve bu modeldeki hepatositlerin fizyolojik aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, çip-üzerinde-

karaciğer modelinin tasarımlarına temel oluşturmuştur (Lee, Hung, & Lee, 2007). Ho ve arkadaşları ise bir PDMS 

çipinde alan kaynaklı dielektroforez tuzağını kullanmış ve hepatik lobülün yapısını başarıyla taklit etmişlerdir. 

Sonraki çalışmalarda, bu grup modeli geliştirmiş ve hepatik lobülleri taklit etmek için “petek” dielektroforez 

dizisini tasarlamışlardır. Hücre-hücre etkileşimi çalışmasının sonuçları, yapının CYP450-1A1 enziminin 

aktivitesini etkili bir şekilde artırabildiğini göstermiştir (Ho, Lin, Chang, Chang, & Liu, 2006). Mevcut in vitro 

karaciğer modeline kıyasla, çip-üzerinde-karaciğerin temel avantajı, mikron ölçekteki karaciğer hücre kümeleri ile 

karaciğer fonksiyonunun bir parçasını elde etmesidir böylece daha gerçekçi bir karaciğer modeli oluşturulur ve 

uzun süre karaciğere spesifik fonksiyonlar korunmuş olur. 

Çip-üzerinde-bağırsak 

Bağırsak sindirim sisteminin en uzun kısmı ve aynı zamanda sindirim işlevinin en önemli parçasıdır. Ağızdan 

alınan ilaçlar ince bağırsaktan kan dolaşımına geçer, bu nedenle ilaç taramasında bağırsak hücreleri yoluyla ilaç 

emilimi çalışması çok önemlidir. Bağırsak duvarındaki villus, ince bağırsağa büyük bir yüzey alanı verir ve besin 

maddelerinin hızlı emilimini kolaylaştırır. Çip-üzerinde-ince bağırsak villusunun yapısı bağırsak işlevinin rolünü 
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incelemek için büyük önem taşır (Yeon & Park, 2009). March’ın grubu, insan bağırsak villusunu taklit etmek 

amacıyla ilk kez çip üzerinde “tarak şekilli” 3D hidrojel yapılarını oluşturmak için lazer ablasyon, PDMS yumuşak 

litografi ve hidrojel kullanmışlardır. İnsan bağırsak epitel hücreleri (Caco-2); bağırsak geçirgenliği ve trans-

epitelyal elektrik direncini (TEER) ölçmek için yapı üzerine ekilmiştir. Sonuçlar, bu modelin geleneksel 2D kültür 

modeline kıyasla insan vücudundaki gerçek duruma daha yakın olduğunu göstermiştir (Sung, Yu, Luo, Shuler, & 

March, 2011).  Bağırsak sistemi,  segmental kasılma, bağırsak peristalsis ve bağırsak villusu hareketi gibi özel 

hareket tarzlarına sahiptir. İnsan bağırsak peristalsisini taklit etmek için Kim ve arkadaşları çift katmanlı bir çip 

tasarlamışlardır. Çip, elastik gözenekli bir membran ile iki tabakaya ayrılmıştır. Membranı bir vakum pompası ile 

germek, insan bağırsak peristaltizminin genişlemesini ve büzülmesini taklit etmiştir. Eş zamanlı olarak Caco-2 

hücreleri membran üzerinde kültürlenmiştir ve deneysel sonuçlar, hücrelerin farklılaştırılabildiğini ve bağırsak 

villus yapısını oluşturduğunu göstermiştir. Daha da önemlisi, insan bağırsak parazitik E. coli ve epitel hücreleri 

çip üzerinde birlikte kültürlendiğinde ise Caco-2 hücresinin bariyer fonksiyonu artmıştır. Bu çalışma, insan 

bağırsağının karmaşık fizyolojik durumunu yakından taklit etmesi için mekanik kuvvet, sıvı kesme gerilimi ve 

mikrobiyal ko-kültür gibi çoklu parametrelerin kontrolünü başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir (Kim, Huh, 

Hamilton, & Ingber, 2012).  

Çip-üzerinde-akciğer 

Akciğer, insanın solunum organıdır ve alveoller, gaz değişiminin ve akciğerin fonksiyonel birimidir. Alveollerin 

kompleks fizyolojik yapısı nedeniyle, geleneksel in vitro kültür çalışmaları, akciğer yapısının fizyolojik 

modellerini doğru bir şekilde taklit edemez. Mikroakışkan teknolojisi, sıvı akışı ve çip boyutunun hassas kontrolü, 

sürekli sıvı perfüzyonu ve gaz değişim kapasitesi nedeniyle in vitro akciğer modeli oluşturmak ve akciğer 

patolojisini araştırmak için güçlü bir platform sağlayabilir (Huh, 2015). Huh ve arkadaşları, insan solunum 

sistemini taklit etmek için çift katmanlı çip-üzerinde-akciğer modeli oluşturmuşlardır. Çip iki tabakadan 

oluşmuştur. Üst tabaka bir gaz kanalıdır ve alt tabaka bir sıvı kanalıdır. Kanallar gözenekli elastik bir PDMS 

membranı ile ayrılmıştır. İnsan alveolar epitel hücreleri, membranın üst tarafının gaz-sıvı ara yüzeyinde 

kültürlenmiştir ve mikrovasküler endotelyal hücreler, bir alveolar-kılcal bariyer oluşturmak üzere dinamik sıvı 

ortamında alt kanal içine yerleştirilmiştir. Vakum pompasına bağlı iki bitişik yan kanal, ana kanalın iki 

tarafındadır. Düzenli vakum değişiklikleri sayesinde, geleneksel in vitro modelde elde edilmesi zor olan nefes 

almada alveolar duvarın genişlemesini ve büzülmesini taklit etmek için PDMS membranı deforme edilmiştir. Daha 

da önemlisi, sistemde, inflamatuar uyaranları hava yolundan sokarak ve sıvı kanala nötrofilleri ekleyerek, 

fizyolojik tepki oluşturulabilir (Huh, vd., 2010). 

Çip-üzerinde-kalp 

Faz I’deki ilaç başarısızlıklarının çoğunda kardiyovasküler toksisite vardır. Hayvanlar, insanlara göre farklı kalp 

hızlarına sahiptir ve QT aralığı kalp atış hızıyla değiştiğinden QT uzaması sebebiyle deney hayvanları ile yapılan 

çalışmalarda insandakine benzer sonuçlar elde edilemeyebilir (Gintant, Sager, & Stockbridge, 2016). Olgun 

kardiyomiyositler oldukça polarize ve kontraktil hücrelerdir. Kardiyomiyositlerin kontraktilitesi, akış hızı, 

kalsiyum iyonu konsantrasyonu, substrat malzemesi, elektriksel uyarı, gibi fiziksel ve kimyasal çevre ile yakından 

ilişkilidir (Polini, vd., 2014). Son yıllarda araştırmacılar fonksiyonel kalp modelleri geliştirdiler.  Örnek olarak 

Grosberg ve arkadaşları elektrik uyarımı ile kardiyomiyositlerin kasılmasını incelemek için elastik ince film 
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yüzeyini kardiyomiyosit ile kaplamışlardır. Ayrıca cihazdaki adrenalinin dinamik değişikliklerini tespit etmek için 

gerçek zamanlı veri toplama ve analiz teknolojisini kullanmışlardır. Algılama aralığı 10‒12 M ile 10‒4 M arasında 

bulunmuştur. Mevcut çip-üzerinde-kalp modelleri, parametreler değiştirerek kardiyomiyositlerin kontraktilitesini 

anlamada yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte ileride yapılacak olan çalışmalarda, daha gerçekçi sonuçlar elde 

etmek için ilaç toksisite deneylerinde kullanılmak üzere daha fazla insan hücresine ihtiyaç duyulacaktır (Grosberg, 

Alford, McCain, & Parker, 2011). 

Çip-üzerinde-böbrek 

Nefron böbreğin en küçük fonksiyonel birimidir ve metabolizma artıklarının ve diğer zararlı maddelerin atılımını, 

su ve elektrolit dengesini korunması ve geri emilimi sağlar. Sıvı kesme gerilimi nefron fonksiyonunun önemli etki 

faktörlerinden biridir. Bu nefrositlerin işlevini ve morfolojisini değiştirebilir ve polikistik böbrek hastalığı (PKH) 

gibi bazı hastalıklar ile yakından ilişkilidir (Hoffmann, vd., 2010).  

Jang ve arkadaşları, 1 dyn/cm2 sıvı kesme geriliminin oluşturulduğu böbrek proksimal tübülünün yapısını taklit 

etmek için çift katmanlı bir çip tasarlamışlardır. Çip, elastik gözenekli bir membran ile iki katmana ayrılmıştır ve 

primer insan renal proksimal tübüler epitelyal hücreleri üst kanalda kültürlenmiştir. Sıvı kesme gerilimine maruz 

kalınması üzerine, albümin taşıma ve glikoz geri emilim kapasitesi transwell deneyi ile sırasıyla 2 kat ve 3.5 kat 

artmıştır, bu durum böbrek fizyolojisi modelinin oluşturulmasında sıvı kesme geriliminin önemini tam olarak 

kanıtlamıştır. Bu araştırmacılar tarafından cisplatin sitotoksisitesi de test edilmiştir ve alt kanala kantitatif 

konsantrasyonda (100 μmol) cisplatin solüsyonu eklenmiştir ve hücre ölümüne neden olmak için 24 saat perfüze 

ederek, böbrek çipindeki Transwell kültüründen elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Hücre canlılığı laktat 

dehidrojenaz aktivitesi ve V-FITC/PI hücre boyama yöntemi ile tespit edilmiştir. Sonuçlar gösterdi ki aynı koşullar 

altında, çip üzerindeki hücre canlılığı; Transwell kültürlerinde olduğundan daha yüksek çıkmıştır (Jang & Suh, 

2010). 

Wei ve arkadaşları boru şeklinde bir kanal ile tek bir çip tasarlamışlardır. İnsan böbrek tübüler epitelyal hücreleri 

(HK-2), kalsiyum fosfat taşının oluşumunu taklit etmek üzere HBSS tamponunda CaCl2 ve Na3P04 ilave edilerek 

tüp duvarında kültürlenmiştir. Böylece mikroakışkan çipin böbrek taşı modeli ilk defa oluşturulmuştur ve tanı 

aracı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmayla, bu patolojik sürecin incelenmesine yeni bir bakış açısı sağlanmıştır 

(Wei, Amponsah, Al-Shatti, Nie, & Bandyopadhyay, 2012). 

Çoklu çip-üzerinde-organ 

İnsan vücudunun çeşitli ilaçlara verdiği yanıtı tahmin etmek ve değerlendirmek "çip-üzerinde-insan" ın meydana 

getirilmesi için önemli adımlardan biridir; bu da birden fazla bağımsız organı tek bir çipe entegre etmek demektir.  

Karaciğer metabolizmasının neden olduğu toksinler genellikle organ toksisitesine yol açmaktadır. Bu nedenle, 

karaciğer hücreleri veya dokuları farklı organların metabolik mekanizmalarını incelemek için diğer organlarla 

birlikte araştırılabilir. Groothuis’in grubu, seri halinde iki hücre kültür bölmesiyle bir perfüzyon mikroakışkan çip 

tasarlamışlardır. Sıçan bağırsağı ve karaciğeri, in vivo ilk geçiş durumunu taklit etmek için aynı anda iki bölmeye 

yerleştirilmiştir. İlk bölmeye safra sekretuar ürünleri eklenirken, bağırsak fibroblastı tarafından büyüme faktörleri 

salgılanmıştır ki bu durum hepatositlerin yaşayabilirliğinin azalmasına yol açmıştır. Ancak benzer durum, tek 
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başına kültürlenen hepatositlerde görülmemiştir (Van Midwoud, Merema, Verpoorte, & Groothuis, 2010) . 

Choucha-Snouber ve arkadaşları, karaciğer-böbrek hücre kültürü için bir ko-kültür çipi kullanmışlardır ve bir anti-

kanser ilaç olan ifosfamidinin renal toksisitesini araştırmışlardır. Çip üzerine karaciğer ve böbrek hücreleri 

ekilmiştir ve önce 24 saat inkübe edilmiştir, daha sonra çipe 50 μmol ifosfamid ilave edilerek 72 saat süreyle 

perfüzyonu sağlanmıştır. Karaciğer ve böbrek hücrelerinin tekli kültür sistemleri kontrol olarak ayarlanmıştır. 

Toksisite testi, hücre sayıları, salınan kalsiyum miktarı, hücresel metabolitlerin ve diğer endekslerin belirlenmesi 

ile gerçekleştirilmiştir. Deney sonucunda karaciğer-böbrek ko-kültür sisteminde, hepatositlerde ifosfamid 

metabolizması ile üretilen nefrotoksik olan klorür asetaldehit, kontrol gruplarında meydana gelmemiştir, böbrek 

hücre sayısında %30'luk bir azalma görülmüştür (Choucha-Snouber, vd., 2013). 

Sonuç 

Çip-üzerinde-organ teknolojisi henüz çok yeni ve gelişmekte olan bir alandır bununla birlikte sistem sağlamlığını 

optimize etmek ve modellere ek karmaşıklık katmak için yapılması gereken çok şey vardır. Çip-üzerinde-organ 

alanı, moleküler ve hücre biyolojisi ve organ fizyolojisi, hücre kültürü ve kök hücre uzmanlığı, mikroakışkanlar, 

mikrofabrikasyon ve malzeme bilimi ve klinik (hastalık) bilgisi arasında kapsamlı bir entegrasyon gerektirir. Bu 

yüzden biyologlar, kimyagerler ve tıp alanında çalışan bilim insanları ve doku mühendislerinin işbirliğiyle 

yapacakları çalışmalar insan fizyolojisini ve patolojisini anlamada yeni kapılar aralayacaktır. 
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161-) BÜYÜK MENDERES DELTASI TOPRAK ÖZELLIKLERININ ZAMANSAL 
DEĞIŞIMLERI 

Birce Beliz HAMUT   Levent ATATANIR      

 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü  
 

Özet 

Büyük Menderes Nehrinin taşıdığı sedimentleri Ege Denizi içerisinde biriktirmesi sonucu meydana gelmiş 

olan Büyük Menderes Deltası ülkemizdeki önemli milli parklardan biridir. Delta yoğun tarımsal faaliyetlerin 

baskısı altındadır. Gelgit, taşkın ve tarımsal uygulamalar ise delta topraklarında değişimlere sebep olabilecek 

unsurlardır. Fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerindeki değişimler alandaki fauna ve flora çeşitliliğini 

etkilemektedir.      Bu çalışma, Büyük Menderes Deltasında 10 yıl önce tespit edilmiş ve coğrafi bilgi sistemi 

ortamına aktarılmış olan toprak özelliklerinin günümüzde aynı noktalardan yapılan örneklemeleri sonucunda 

meydana gelen değişimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanında 1x1 km’lik grid ağında 0-

30 ve 30-60 cm derinliklerdeki toprak örneklerinden elde edilmiş olan analiz sonuçları veri tabanına ilave bilgi 

olarak aktarılmıştır. Geçen süre içerisinde toprak parametrelerinde ortaya çıkan değişimler haritalarla ve 

alansal verilerle ortaya konulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Büyük Menderes Deltası,  toprak özellikleri, zamansal değişim  
 
 
 
*BİRCE BELİZ HAMUT’un yüksek lisans tezinden alınmıştır. 
 
 
Temporal Changes of Soil Properties in Great Meandros Delta 

Abstract 

The Great Meandros Delta is one of the important national parks in our country which has come to the end of the 

accumulation of the sediments carried by the Great Meandros River in the Aegean Sea. Delta is under the pressure 

of intensive agricultural activities. Tides, floods and agricultural practices are the factors that can cause changes 

in delta soils. Changes in physical and chemical soil properties affect the diversity of fauna and flora in the area. 

This study was carried out in order to determine the changes of the soil characteristics determined in the Büyük 

Menderes Delta 10 years ago and transferred to the geographical information system as a result of sampling made 

from the same points today. The results of the analyzes obtained from soil samples at depths of 0-30 and 30-60 cm 

on the 1x1 km grid net in the study area are transferred to the database as additional information. The changes that 

occurred in soil parameters during the past period are presented with maps and spatial data. 

 

Keywords: Great Meandros Delta,  soil properties, temporal change 
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Giriş 

Dünyamızdaki hızlı nüfus artışı ve beraberinde ortaya çıkan çevre üzerindeki baskılar, birçok dünya ülkesinin 

ellerinde ender kalan ve gelecek nesillere ulaştırılmasını planladıkları alanları koruma altına alma eğilimini ortaya 

çıkarmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde 8.991 km2 alana sahip olan Yellowstone Ulusal Parkı, 1872 yılında 

dünyanın ilk ulusal milli parkı olarak ilan edilmiştir.  

Dünyada, 1962 yılında 2.400.000 km2 olan korunan alanlar 2014 yılında Afrika kıtasının yüzölçümünden daha 

büyük olacak şekilde 32.868.673 km2 yi bulmuştur. Karasal alanların %14’ü, denizlerin ise %3,41’i koruma altına 

alınmış olup, sayı olarak %65,6’sı Avrupa kıtasında yer almaktadır (Deguignet et al., 2014; Yeşil, 2016). 

Ülkemizde, birçok doğal güzelliği bünyesinde barındıran ve bunları insanların kullanımına sunan ender ülkelerden 

biridir. Özellikle koruma altında bulunan milli parklar, doğal ve kültürel değerleri ile başta turizm olmak üzere 

insanların dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat varlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde milli park 

olarak ilk ilan edilen alan 1958 yılında Yozgat Çamlığı iken, 43. sırada yer alan ve son ilan edileni ise 2018 

yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkıdır.  

Çalışmaya konu da olan Aydın ili sınırları içerisinde 16.613 ha. alana sahip Büyük Menderes Deltası 1994 yılında, 

bitişiğindeki 1966 yılından beri Milli Park statüsünde olan Dilek Yarımadası (10.985 ha.) sınırlarına dahil 

edilmiştir (Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müd., 2018). Milli park özelliğinin sürdürülebilirliği, alandaki 

toprak özelliklerinin izlenmesi ile de yakından ilişkilidir.  

Topraklar doğal olarak zaman içerisinde değişirler, ancak antropojenik aktivite toprak değişiminin oranını ve 

yönünü önemli ölçüde değiştirmektedir. Topraklar üzerindeki insan faaliyetinin gelecekte yaratacağı etkilerin yanı 

sıra, iklim değişiklikleri üzerine de  önemli bir etkisi olacağı beklenmektedir (Filippi et al., 2016). Toprak yönetim 

uygulamaları, toprak tiplerinde önemli zamansal değişkenliklere sebep olmaktadır. Bu nedenle, toprakların fiziksel 

özelliklerinin zamansal değişkenliği, tarımsal olarak yönetilen topraklarda mekansal değişkenlikten daha büyük 

etkiye sahip olabilmektedir (Van Es et al., 1999). Önemli toprak özelliklerinin ve ilişkili bitki biyokütle üretiminin 

mekânsal ve zamansal değişkenliği geleceğe ait alan yönetimlerinin belirlenmesinde etkin rol oynayacaktır (Mulla 

et al., 1992)  

Bu çalışma ile Büyük Menderes Deltasında 2007 yılında yürütülen çalışma ile ortaya çıkarılmış olan fiziksel ve 

kimyasal toprak özelliklerinden bazılarının 10 yıllık dönem sonrasında ne gibi değişimler gösterdiğinin tespit 

edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla aynı noktalardan alınan toprak örneklerinde elde edilen sonuçlar veri tabanına 

aktarılmış ve noktasal verilerden alansal veriye dönüşüm sağlanmıştır. Üretilen tematik haritalar ile hem görsel 

hem de alansal olarak değişimler ortaya konulmuştur.  

Materyal ve Yöntem 

Çalışma, Ege Bölgesinde Aydın ili sınırları içerisinde yer alan Büyük Menderes Deltasında yürütülmüştür. 

Çalışmada materyal olarak 2007 yılında koordinatları tespit edilmiş noktalardan 2017 yılında 0-30 ve 30-60 cm 

derinliklerden olacak şekilde alınan toprak örnekleri kullanılmıştır. Harita Genel Komutanlığı tarafından 2012 

yılında üretilmiş olan 1/25.000 ölçekli standart topografik haritalar, ortofoto (2010), Quckbird (2012) ve Sentinel 

(2017) görüntülerinden ise arazide koordinasyonu sağlayıcı temel kartografik materyal olarak yararlanılmıştır. 
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Çalışma alanına ait sayısal altlıkların ve haritaların oluşturulması aşamasında ArcGIS 9.3 yazılımından 

faydalanılmıştır.  

Çalışma Alanına Ait Bilgiler 

Çalışma, Ege Bölgesinde Aydın ili sınırları içerisinde yer alan Büyük Menderes Deltasında yürütülmüştür. 

Çalışma alanı Söke ile Didim ilçe sınırları içerisinde, 2700701 ile 2701507 doğu boylamları ve 3702807 ile 

3703800 kuzey enlemleri arasında bulunmakta olup karasal düzeyde 5.252 ha alan kaplamaktadır. Alan kuzeyde 

Dilek Yarımadası Milli Parkı ve güneyde Akköy’ün yükselen arazileri arasında uzanmakta, doğusu boyunca ise 

yoğun pamuk tarımının yapıldığı alanlar bulunmaktadır. Delta deniz seviyesinden başlayarak 5 m’ye kadar 

yükselmektedir (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu 

Akdeniz ikliminin hakim olduğu çalışma alanında yaz ayları sıcak ve kurak kış ayları ise ılık ve yağışlı 

geçmektedir. Kuşadasına ait son 37 yıllık ortalama iklim verileri değerlendirildiğinde; en düşük sıcaklık değerine 

sahip ay Ocak iken, en yüksek Temmuz ayıdır. Çok yıllık sıcaklık ortalaması ise 17,5 oC'dir . Yağış en fazla Aralık- 

Ocak aylarında düşmekte ve şiddetli yağışlar bölgede taşkınlara sebebiyet vermektedir. Toplam yağış ortalaması 

620 mm olup, ortalama nispi nem içeriği ise %62,8 dir (MGM, 2018). 

Ülkemizdeki önemli horst-graben sistemlerinden biri içerisinde yer alan çalışma alanında graben kısmı Büyük 

Menderes Nehrinin aktiviteleri sonucunda alüviyal materyalle dolmuş ve bir delta ovası görünümünü almıştır. Son 

jeolojik zaman olan Kuvaternerde meydana gelmiş bu topraklar, toprak oluşum faktörlerinin etkisinde yeterince 

kalamadıkları için genellikle genç topraklar olarak ifade edilmektedirler.   

Büyük Menderes Nehrinin Ege Denizine döküldüğü noktada Ege kıyılarındaki en büyük deltayı oluşturduğu 

konumda yer alan çalışma alanının oluşumunda kıyı kordonu üzerinde konumlanan sahil kumulları, bu kumulların 

arkasında yer alan bir lagün sistemi ve karasallaşmış bir alan bulunmaktadır (Altınbaş vd., 1999).  
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Dünya çapında nesli tükenme tehlikesi altında olan tepeli pelikanın dünyadaki üçüncü büyük üreme kolonisinin 

çalışma alanında bulunması, tespit edilmiş olan 210 kuş türü ve bir defada 20.000’den fazla kuşu bir arada 

barındırması sebebiyle alan uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesinde yer almaktadır. Büyük Menderes 

Deltası, çok zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olup Dilek Yarımadası ile birlikte barındırdığı farklı ve çeşitli 

fiziksel özellikler sayesinde birçok bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.  Milli Park içerisinde 804 bitki türü 

belirlenmiş olup, bu bitkilerden 6’sı dünyada sadece burada görülmekte ve dünyada sadece Türkiye’de bulunan 

18 bitki türünü de barındmaktadır (Türkiye Sulak Alanları, 2018). 

Çalışma alanında yayılım gösteren tuzcul (halofit) bitki topluluklarının büyük bir kısmını salicornia europaea 

(deniz börülcesi) oluşturmakta, bunun yanında arthrocnemum fruticosum (yer örtücü), juncus acutus (sivri hasır 

otu) ve alhagi pseudoalhagi (deve dikeni) geniş alanlar kaplamaktadır. Otsu bitki topluluklarından juncus 

maritimus (deniz sazı), frankenia hirsuta (tülpembe) ve hordeum marinum (pisipisi otu) gibi türlerde alanda 

gözlenmektedir. Özellikle yol kenarları ile drenaj kanalları etrafında tamarix smyrnensis’ler (Ilgın) dikkat 

çekmektedir (Atatanır vd., 2010).  

Geçmişte hayvansal üretim amaçlı mera olarak kullanılan çalışma alanı günümüzde yoğun tarımsal uygulamaların 

baskısı altındadır. Pamuk başta olmak üzere kısmen mısır ve buğday tarımı yapılmakta ve her geçen gün alanlarını 

genişletme çabaları gözlenmektedir.  

Yöntem 

Büro, arazi ve laboratuar çalışmaları şeklinde yürütülen çalışmaya, ilk olarak 2012 yılında güncellenmiş olan 

topografik haritaların rektifiye edilmesi ile başlanmıştır. Coğrafi düzeltmesi yapılmış olan haritalar üzerinde raster 

formatta yer alan eşyükselti eğrileri, drenaj, yol, akarsu vb. veriler ArcGIS 9.3 yazılımı ile manuel olarak 

sayısallaştırılarak alana ait vektörel haritanın oluşturulması sağlanmıştır. Böylece 2007 yılında yürütülen 

çalışmada kullanılmış olan 1996 yılına ait topografik haritalarda meydana gelen değişimlerin de tespit edilmesi 

sağlanmıştır. Üretilen sayısal altlıklar ve 1 km aralıkla daha önce belirlenmiş olan örnekleme noktaları uydu 

görüntüleri üzerine aktarılarak arazi çalışmasına hazır hale gelinmiştir. Yüksek çözünürlüğe sahip ortofoto, 

Quickbird görüntüleri ve el tipi GPS kullanılarak 10 yıl önce örnekleme yapılmış olan noktalardan iki farklı 

derinlikten olmak üzere toprak örneklemeleri gerçekleştirilmiştir. Örneklemeler sırasında geçmişteki 4 noktanın 

deniz suları tarafından örtülmüş olmasından dolayı örnekleme yapılamamamış ve toplamda 110 (55x2) adet toprak 

örneği alınarak analizler için üniversite laboratuvarına getirilmiştir (Şekil 2).  

Analize hazır hale getirilmiş toprak örneklerinde; pH ve organik madde (Kacar, 1995), tekstür (Bouyoucos, 1955), 

kireç (Hızalan ve Ünal, 1966) ve elektriksel iletkenlik (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954) analizleri yapılmış 

ve elde edilmiş olan sonuçlar CBS ortamına veri olarak aktarılmıştır.  

Çalışma alanının sınırları yüksek yersel çözünürlüklü uydu görüntü üzerinden çok daha ayrıntılı olacak şekilde 

yeniden çizilmiş, örneklenemeyen 4 noktaya ait verilerin önceden oluşturulan veri tabanından çıkarılması ile de 

yeni ve eski sonuçların Spatial Analyst   modülünde ters ağırlıklı mesafe (IDW) interpolasyon tekniği kullanılarak 

haritalarının oluşturulması sağlanmıştır. Elde edilen raster haritalarda her sınıf aralığının çalışma alanında ne kadar 

alan kapladığı ise ayrı ayrı tespit edilmiştir.   

Bulgular ve Tartışma 

Çalışma alanında Atatanır vd (2010) tarafından grid ağında aralıkları 1 km olacak şekilde daha önce örnekleme 

yapılmış noktalardan 55 tanesinde 0-30 ve 30-60 cm derinliklerden toprak örneklemeleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 
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2). Fiziksel ve kimyasal analizlerden bir kısmına ait sonuçlar toprak analizlerinin değerlendirilmesinde kullanılan 

standart değerler dikkate alınarak yorumlanmıştır (Lindsay and Norwell, 1969; FAO, 1990; TOVEP, 1991; Güneş 

vd. 1996).  2007 ve 2017 tarihlerinde elde edilen analiz sonuçları Tablo 1 de yer almaktadır.  

 

Şekil 2. Sayısal altlık harita ve örnekleme noktaları 
 

10 yıl içerisinde toprak parametrelerinde meydana gelen değişimler değerlendirildiğinde, toprak pH’sının yüzey 

ve yüzey altında azalma gösterdiği, geçmişte kuvvetli alkali sınıfında yer alan arazilerin bir kısmının hafif alkali 

sınıfına dönüştükleri tespit edilmiştir. Bu azalışın asıl sebebi olarak yoğun tarım baskısıyla birlikte artan sulama 

ve drenaj önlemleri gösterilebilir. Benzer şekilde tarımsal uygulama yapılan alanlarda elektriksel iletkenlik ve tuz 

içeriklerinin minimum değerler bazında azalış gösterdiği, bunun yanında doğal koşullardaki yüzey topraklarının 

ise makimum değerlerinin arttığı belirlenmiştir. Ortalamalar düzeyinde karşılaştırıldığında ise geçen periyot 

içerisinde toprak yüzeyinin tuz içeriğinin artışı yanında yüzey altında ise bir azalış tespit edilmiştir.  Kireç içerikleri 

ortalamalar düzeyinde azalış göstermiş ve geçmişte fazla kireçli olan çalışma alanı toprakları yüzey toprağındaki 

azalışlar ile orta kireçli düzeyine kadar inmiştir. Kireç içeriklerinin yüksek değerlerde yer almasının başlıca sebebi 

olarak denizel canlı kabuklarının örneklenen topraklar içerisinde yoğun şekilde bulunmasından kaynaklandığı 

belirlenmiştir. Toprakların tekstür içerikleri ele alındığında yüzey toprağında artış gösteren tek verinin silt 

içeriğinde olduğu görülmektedir. Bu artışın temel sebebi olarak özellikle kış ve sonbahar aylarında Menderes 

Nehrinin taşkınları sonucu çalışma alanının büyük kısmının sediment içerikli sularla kaplanması gösterilebilir. 

Benzer şekilde gelgit olayı sonucu kıyı kesiminde de silt içeriğinde artış gözlenmektedir. Çalışma alanında hem 

yüzey toprağı hem de yüzey altında organik madde seviyesinde düşüşler tespit edilmiştir. Doğal vegetasyonun 

tahrip edilmesi ve buna bağlı olarak arazi kullanımındaki değişimler bunun asıl sebebini oluşturmaktadır (Tablo 

1). 
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Tablo 1. Fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarının ortalama düzeyinde karşılaştırılması   

Parametreler Der.(cm) n Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. Değişim 
   2007  2017 

pH 
0-30 55 7.71 10.11 8.65 7.54 9.73 8.44 -0.21 
30-60 55 8.23 9.97 8.78 7.38 9.65 8.58 -0.20 

EC (dSm-1) 
0-30 55 1.04 54.60 24.17 0.29 69.80 23.16 -1.01 
30-60 55 1.09 49.60 14.10 0.21 44.80 14.89 0.79 

Tuz (%) 
0-30 55 0.03 3.33 1.09 0.01 5.83 1.25 0.16 
30-60 55 0.03 2.86 0.57 0.00 1.34 0.34 -0.23 

Kireç (%) 
0-30 55 6.22 55.82 17.04 8.08 30.44 14.83 -2.21 
30-60 55 9.09 62.89 18.48 1.95 44.73 16.82 -1.66 

Kil (%) 
0-30 55 1.04 45.20 12.33 0.06 45.81 11.62 -0.71 
30-60 55 0.66 44.97 11.70 0.35 50.90 15.37 3.67 

Silt (%) 
0-30 55 0.65 78.06 51.18 1.42 85.89 54.08 2.90 
30-60 55 0.73 84.43 50.70 1.29 86.26 47.52 -3.18 

Kum (%) 
0-30 55 10.81 97.90 36.49 5.86 97.57 34.26 -2.23 
30-60 55 9.20 97.82 37.60 8.31 97.57 36.93 -0.67 

O.M. (%) 
0-30 55 0.28 9.49 1.68 0.14 7.25 1.36 -0.32 
30-60 55 0.07 11.71 1.12 0.07 4.65 0.70 -0.42 

 

Çalışma alanı için daha önce oluşturulmuş olan veri tabanına topraklardan elde edilen tüm analiz sonuçları 

aktarılmış ve 10 yıllık periyot sonucunda meydana gelen değişimler topraklar için standart değer aralıkları dikkate 

alınarak tematik haritaların üretimi ile görsel hale kavuşturulmuştur (Şekil 3 ve 4). Haritalar üzerinden herbir 

toprak özelliğine ait alansal verilerin üretimi gerçekleştirilmiştir (Tablo 2). Alansal değerlendirme sonucunda elde 

edilmiş değişim miktarları çalışma alanındaki toprakların hangi aralıklarda ve ne miktarda değişime uğradığını 

tespit etmek açısından çok daha faydalıdır. Toplam 5.252 ha alana sahip çalışma alanında yüzeyde hafif alkali 

alanların 1.874 ha (%35.7), yüzey altında ise 1.479 ha (%28.2) arttığı, aynı oranlarda kuvvetli alkali arazilerin ise 

azaldığı görülmektedir. Yüzey toprağının elektriksel iletkenlik değeri dikkate alındığında en önemli değişimin 517 

ha (%9.8) ile yüksek EC değerine sahip sınıfta ortaya çıktığı ve yüzey altında ise 254 ha (%4.8) ile düşük 

sınıfındaki topraklarda artış meydana geldiği tespit edilmiştir. Alanda çok tuzlu topraklar yüzeyde 331 ha (%6.3) 

artarken, 30-60 cm derinlikte 1.736 ha (%33) azalış söz konusudur. Kireç içeriği bakımından yüzeyde orta kireçli 

topraklar 1634 ha (%31.1), alt katmanda ise  806 ha (%15.3) artış göstermiştir. Organik maddenin özellikle çok az 

seviyesindeki 631 ha (%12) ve 1015 ha (%19.3)’lık artışı diğer seviyelerdeki azalışları ifade etmektedir. Yüzeyde 

%70.2 den fazla silt içeren 1.054 ha (%20.1)’lık alanda artış, yüzey altında 589 ha (%11.2)’lık azalış 

gözlenmektedir (Tablo 2).  
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Şekil 3. 2007 yılı bazı toprak özelliklerine ait tematik haritalar 
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Şekil 4. 2017 yılı bazı toprak özelliklerine ait tematik haritalar 
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Tablo 2.  Toprak özelliklerindeki değişimlerin alansal miktarları 

0-30 
 cm 

 2007 2017 Değişim 30-60 
 cm 

2007 2017 Değişim 
Alan (ha) Alan (ha) 

pH
 

 

HAFİF ALKALİ (7.5-8.5) 1711 3585 1874 

pH
 130 1609 1479 

KUVVETLİ ALKALİ (>8.5) 3541 1667 -1874 5122 3643 -1479 

E
C

  
(d

S/
m

) 

ÇOK DÜŞÜK (0-2) 5 34 29 

E
C

  
(d

S/
m

) 

51 90 39 
DÜŞÜK (2-4) 92 72  - 20 275 529 254 
ORTA (4-8) 486 356 -130 725 740 15 
YÜKSEK (8-15) 881 1398 517 1483 1518 35 
 ÇOK YÜKSEK (>15) 3788 3392 -396 2718 2375 -343 

T
U

Z
 

(%
) 

TUZSUZ (<0.15) 75 161 86 

T
U

Z
 

(%
) 

581 818 237 
HAFİF TUZLU (0.15-0.35) 715 517 -198 1198 2009 811 
ORTA TUZLU (0.35-0.65) 833 614 -219 1400 2088 688 
ÇOK TUZLU (>0.65) 3629 3960 331 2073 337 -1736 

K
İR

E
Ç

 
(%

) 

KİREÇLİ (1-5) - - - 

K
İR

E
Ç

 
(%

) 

- 16 16 
ORTA K. (5-15) 908 2542 1634 357 1163 806 
FAZLA K. (15-25) 4175 2663 -1512 4691 3866 -825 
ÇOK FAZLA K. (>25) 169 47 -122 204 207 3 

O
M

 
(%

) 

ÇOK AZ (0-1) 1214 1845 631 

O
M

 
(%

) 

3660 4675 1015 
AZ (1-2) 3085 2617 -468 1305 442 -863 
ORTA (2-3) 525 639 114 139 75 -64 
İYİ (3-4) 92 86 -6 44 20 -24 
YÜKSEK (>4) 336 65 -271 104 40 -64 

K
İL

 
(%

) 

10 2960 2649 -311 

K
İL

 
(%

) 
2826 1607 -1219 

15 856 761 -95 1057 1093 36 
20 526 876 350 540 691 151 
35 836 876 40 752 1576 824 
55 74 90 16 77 285 208 

S
İL

T
 

(%
) 

40 388 277 -111 

S
İL

T
 

(%
) 

625 992 367 
60 4007 3064 -943 3461 3683 222 
70.2 771 1599 828 878 376 -502 
88 86 312 226 288 201 -87 

K
U

M
 

(%
) 

20 163 427 264 

K
U

M
 

(%
) 

381 599 218 
50 4706 4611 -95 4120 3893 -227 
70 361 180 -181 703 683 -20 
85 17 23 6 38 50 12 
100 5 11 6 10 27 17 

 

Sonuç ve Öneriler 

Uluslararası öneme sahip kuş alanlarından biri olan çalışma alanı birçok kuş türünün göç güzergahı üzerinde yer 

almaktadır. Lagün alanları ve sulak alanları içerisine alan delta, tatlı ve tuzlu suların biribirine karıştığı ve bu 

özelliğiyle fauna ve flora bakımından önemli bir çeşitliliği içeren bir alan niteliğindedir. Büyük Menderes 

Grabeninin Ege denizi ile buluştuğu alan içerisinde yer alması ve geçmişten bugüne değişiminin izlenmesi 

açısından jeomorfolojik öneme sahiptir. Yoğun şekilde uygulanan tarımsal faaliyetin koruma alanında kirliliğe ve 

çeşitliliğin azalmasına sebebiyet verdiği gözlenmektedir.   

 

Toprak özelliklerinin zamansal değişimlerinin tespit edilmesi geleceğe yönelik planlamaların yapılmasında 

kullanıcılara önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışma alanı hafif ve kuvvetli alkali özelliğe sahip olup, kuvvetli 

alkali topraklar yüzey ve yüzey altında toplam alan düzeyinde sırasıyla  %35.7 ve %28.2 azalma göstermiştir. Bu 

azalış tarım arazileri açısından olumlu görülmesine rağmen, koruma alanı altındaki araziler düşünüldüğünde yanlış 
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kullanımların bir sonucu olduğu söylenebilir. Çok tuzlu alanlar arazi genelinde yüzey altında  %33.1’lik bir azalma 

göstermiştir. Sulamaya açılan arazilerdeki yıkamaya bağlı olarak bu azalış ortaya çıkmış, ancak tuzcul bitki 

populasyonunda ise bir azalma ortaya çıkmıştır. Fazla ve çok fazla kireçli arazilerdeki azalış orta kireçli alanların 

artışını ortaya çıkarmıştır. Çok az (%0-1) seviyede olan organik madde içeriğinde önemli bir artış meydana gelmiş, 

yüksek içeriğe sahip alanlar ise hızla azalmıştır. Tarımsal uygulamalar yanında hayvan otlatmanında etkisi alanda 

organik içeriğin hızlı azalışına sebebiyet vermiştir. Çalışma alanında tekstürel anlamda kum içeriğinde sadece kıyı 

hatlarında küçük artışlar meydana gelirken, yüzeyde %20.1’lik bir silt artışı, yüzey altında ise %23.2’lik bir kil 

artışı ortaya çıkmıştır. Alanda neredeyse her yıl gözlenen taşkınlar sonucu yüzey toprağındaki silt miktarının arttığı 

ve geçmişte kil içeriği yüksek olan alanların silt içeriği yüksek toprak materyali ile örtüldüğü  ortaya çıkmaktadır. 

Elde edilmiş olan sonuçlar koruma altındaki çalışma alanında yanlış arazi kullanımları sonucu toprak 

parametrelerinde önemli değişimlerin ortaya çıkabileceğini göstermiştir.  
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162-)  İKONOS SAYISAL UYDU VERİLERİNİN DETAYLI TOPRAK 

HARİTALARININ HAZIRLANMASINDA KULLANILMA OLANAKLARININ 

AYDIN İLİ KARPUZLU OVASINDA ARAŞTIRILMASI 
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Özet 

Bu çalışmada, yoğun tarım yapılan alanlarda detaylı toprak haritalarının oluşturulmasında yüksek çözünürlüklü 

uydu verilerinin kullanılması olanakları Ege Bölgesi Karpuzlu Ovası örneğinde araştırılmıştır. 

IKONOS uydu görüntüsü ile oluşturulan normalize edilmiş bitki indeksi (NDVI) sonuçlarına göre çalışma alanının 

%55.7 sinin farklı yoğunluktaki bitki örtüsü ile kaplı bulunduğu belirlenmiştir. Arazi çalışmaları sonrasında, 7 

farklı fizyografik birim üzerinde anlamlı ayrıcalıkları olan 18 ayrı toprak serisi tespit edilmiştir.  Seri toprakları 

Toprak Taksonomisine göre Entisol ve Inceptisol olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma alanı toprakları 1/5.000 

ölçekte etüt edilmiş ve haritalanmıştır. Oluşturulan IKONOS zenginleştirilmiş görüntüsü yorum haritası seçilen 

test alanlarında görsel yorumlamanın doğruluğunu belirlemek için detaylı toprak haritası ile karşılaştırılmıştır. 

Çizgisel doğruluk oranının % 65.4 ve noktasal doğruluk oranının ise % 64.8 olduğu belirlenmiştir.  

Sonuçta, zenginleştirilmiş IKONOS uydu görüntülerinin göz yorumuyla monoskopik olarak elde edilen taslak 

haritaların belli oranda doğruluk sağladığı ve arazide sınırların belirlenmesinde harcanan zamanı azaltarak detaylı 

toprak etüd haritalama çalışmalarında toprak etüd uzmanlarına bazı avantajlar sağladığı ortaya konulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: İkonos, Karpuzlu, Detaylı Toprak Etüd, Haritalama 
 
- Levent Atatanır’ın doktora tezinden alınmıştır. TÜBİTAK (TOGTAG3171) tarafından desteklenmiştir. 
 
 
 
Investigation on The Utilization of Ikonos Digital Satellite Data for The Production of Detailed Soil Maps 

in Karpuzlu Plain of Aydin Province 

Abstract 

In this study, the utilazation of high resolution satellite data were investigated in order to produce detailed soil 

maps of the Karpuzlu plain located in the Agean where there is intensive agriculture. 

According to the results of Normalized Vegetation Index (NDVI) using IKONOS satellite image data have 

found that 55.7 % of the study area was covered with the vegetation in different densities. After the field work, 

18 different soil series having discrete properties located on 7 different physiographic units were identified. 

These are classified as Entisols and Inceptisols with respect to Soil Taxonomy. The soils of study area was 

surveyed and mapped at the scale of 1/5.000. The IKONOS enhanced image interpretation map, in the selected 

test areas were compared with the final detailed soil map in order to determine the accuracy of the visual 

interpratation. It was determined that the linear accuracy rate and the dot accuracy rates are 65.4 % and 64.8 

% respectively.  
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As the result, detailed soil map obtained by monoscopic interpretation of the enhanced IKONOS satellite image 

provided a certain accuracy rate, and also created some advantages to the soil mapping experts for detailed soil 

mapping studies and decreased the time consumed for the determination of the soil boundaries. 

 

Keywords: Ikonos, Karpuzlu, Detailed Soil Survey, Mapping 
 
 
 

Giriş 

Günümüzde dünya üzerindeki tarım yapılabilen toprakların yanlış kullanım, kirlenme ve kuraklaşma gibi 

unsurların etkisiyle her geçen gün azalmakta olduğu bilinmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı için 

gelişmiş ve tarımsal açıdan ileri teknolojiye ulaşmış ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en önemli doğal kaynak 

olan toprakların yeterince incelenip sınıflandırılarak haritalanması, hem tarım potansiyelini ortaya koymak, hem 

de topraklardan yeteneklerine göre düzenli olarak faydalanmak bakımından son derece önem taşımaktadır.  

Bir alandaki toprak çeşitlerinin saptanması ve her bir çeşit toprağın özelliklerinin ve yayılım alanlarının 

belirlenmesi, her toprak çeşidi için hangi tür arazi kullanımlarının uygun olduğunun belirlenmesi işlemleri, 

yapılacak Toprak Etüd ve Haritalama çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir (Soil Survey Division Staff, 1993; Dinç 

ve Şenol, 1997). Bu tür çalışmalara, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin verimli kıyı ovalarında ve tarımsal 

potansiyeli yüksek diğer bölgelerde öncelik verilmesi ise kuşkusuz büyük yararlar sağlayacaktır. Bugün ülke 

düzeyinde temel altlık olarak kullanabileceğimiz en önemli veri kaynağı, eski Amerikan sınıflandırma sistemi 

(1938) esas alınarak Mülga Toprak-Su Genel Müdürlüğü tarafından 1966-1971 yılları arasında büyük toprak 

grupları ve önemli fazları kullanılarak üretilmiş olan 1/100.000 ölçekli il envanterleridir (Dinç ve ark, 1999). 

KHGM tarafından revize edilerek günümüze kadar gelen bu veriler, topraklar hakkında yeterli detayı içermekten 

oldukça uzaktırlar. Detaylı toprak etüdlerinin ülkemiz toprakları için bir an önce tamamlanması ise ilk milli 

hedeflerimizden biri olmalıdır. 

Uzaktan Algılama yöntemleri; yeryüzündeki doğal kaynakların incelenmesi, özelliklerinin belirlenmesi, olumlu 

veya olumsuz yöndeki değişimlerinin sürekli olarak izlenmesi konusunda büyük faydalar sağlamaktadır. Kişisel 

bilgisayarların düşen fiyatları yanında yükselen performansları ise sayısal görüntülerin işlenmesinde hız, maliyet 

ve esneklik açısından önemli avantajlar getirmektedir (Singh, 2016). Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ise, bilgiyi 

sistemli olarak toplama, depolama, analiz etme, paylaşma ve görüntüleme yeteneğine sahiptir (Vinod et al, 2017).  

Bu çalışmada her mevsim tarımsal üretimin gerçekleştirilebildiği alanlarda, detaylı toprak haritalarının üretiminde 

yüksek mekânsal ayrım gücüne sahip Ikonos uydu verilerinin kullanılma olanakları araştırılmıştır. Çalışmanın 

yürütüleceği alanın bir yandan büyük ölçekli (1/5.000) detaylı toprak haritalarının oluşturulması gerçekleştirilmiş, 

diğer yandan da toprakların morfolojik, fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ortaya konulmuştur.  

Oluşturulmuş olan veri tabanı ileriki dönemlerde yapılacak araştırmalarda hem tarımcılar hem de planlamacılar ve 

diğer mühendislik çalışmaları için temel materyal olarak kullanılabilecektir.  

Materyal ve Yöntem 

Çalışma Aydın iline bağlı Karpuzlu Ovasında yürütülmüştür. Çalışmada temel kartografik materyal olarak yüksek 

çözünürlüklü İkonos uydu görüntüsü, 1/25.000 ölçekli standart topografik ve DSİ tarafından üretilmiş 1/5.000 

ölçekli haritalar ile jeolojik ve jeomorfolojik haritalardan yararlanılmıştır. Araştırma alanı içerisinde saptanan 18 
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farklı toprak serilerine ait profiller ile bu profillerin horizonlarından alınan toplam 76 adet toprak örneği de 

materyal olarak kullanılmıştır. Görüntülerin işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında ERDAS Imagine 

Professional 8.4, vektörel verilerle ilgili çalışma aşamasında ise ArcView 3.2 yazılımlarından yararlanılmıştır.  

Çalışma Alanına Ait Bilgiler 

Ege Bölgesinde, Aydın il merkezine 56 km uzaklıkta, Büyük Menderes vadisinin kollarından biri olan Çine 

havzasının içinde yer alan çalışma alanı 2704701 ile 2705345 doğu boylamları ve 3703052 ile 3703619 kuzey 

enlemleri arasındadır. Yaklaşık 4.000 ha’lık bir yüzölçümüne sahip olan çalışma alanının denizden ortalama 

yüksekliği 65-150 m arasında değişmektedir. Kuzey ve batı kısmında Koçarlı, doğusunda Çine ilçeleri, güneyinde 

ise Muğla il sınırı ile çevrilidir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Çalışma Alanının Coğrafi Konumu 

Çalışma alanının içerisinde yer aldığı Aydın ilinde Akdeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık 

ve yağışlıdır. Yıllık sıcaklık ortalamasının 17.6 0C' olduğu ilde en yüksek sıcaklık Temmuz en düşük sıcaklık ise 

Ocak aylarında görülmektedir. Araştırma alanının çok yıllık yağış ortalaması ise 631 mm olup, en fazla yağış verisi 

Aralık ayında ölçülmüştür. Ortalama nispi nem içeriği % 61.9 ve buharlaşma 1088.4 mm dir (DMİ, 2014). Elde 

edilen bu veriler ışığı altında, çalışma alanının toprak nem rejimi Toprak Taksonomisi’ne (Soil Survey Staff, 1999) 

göre Xeric ve toprak sıcaklık rejimi ise Thermic olarak belirlenmiştir.  

Menderes Masifi içerisinde bulunan Karpuzlu ovası, çok kalın bir alüvyon örtüye sahiptir. Bu alüvyonlar genellikle 

silt, kum, kil ve ince çakıllıdır. Derinliği bazı yerlerde 30-40 m’yi bulmaktadır. Ekseri erozyonla meydana gelen 

malzemenin çökelmesinden teşekkül etmiştir. Araştırma alanı civarındaki topografyayı meydana getiren tepeler 

gnays blokları ile örtülüdür. Bu gnaysların araştırma bölgesindeki genel mineral bileşimleri kuvars-plajioklas-

biotit-muskovit-klorit-turmalin-zirkon-apatit olarak verilebilir. 

Çevresindeki yükseltiler zeytin ve ormanlarla kaplı olan çalışma alanının ova kesimi kültürel tarımın yapıldığı 

verimli topraklara sahiptir. Yörenin iklim özellikleri ile birlikte toprağın ve sulama koşullarının elverişliliği dört 

mevsim yoğun tarıma olanak sağlamaktadır. 
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Metot 

Çalışmanın yürütüleceği alana ait topografik haritalar sayısallaştırılarak daha sonraki uydu verileri ile çakıştırma 

işlemleri için hazır hale getirilmişlerdir. İncelemeye, en uygun uydu bant kombinasyonlarının belirlenmesi 

çalışmaları ile başlanmış ve belirlenen band kombinasyonlarında görüntü zenginleştirmesi yapılmıştır. 

Zenginleştirilmiş ve kontrolsüz (unsupervised) olarak sınıflandırılmış görüntü topografik haritalardan da 

yararlanılarak yorumlanmış, toprakların üzerinde yer aldığı farklı fizyografik birimler belirlenmiş ve bilinmeyen 

toprak seri ve fazları oluşturulmuştur. Geometrik düzeltmeleri yapılmış zenginleştirilmiş görüntünün altlık harita 

ile çakıştırılması sonucunda ilk arazi çalışmalarına hazır hale gelinmiştir. Sonuçta görüntülerin çıktıları alınarak 

arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Laboratuvar çalışmaları ile elde edilen unsupervised sınıflanmış görüntüdeki olası toprak sınırları 500x500 m lik 

test alanlarında kontrol edilmiştir. Daha sonra zenginleştirilmiş IKONOS görüntüsünün monoskopik olarak 

yorumlanması ile elde edilmiş taslak toprak haritası test alanlarında kontrol edilerek belirlenen olası toprak 

serilerini temsil edecek örnek toprak profillerinin yer aldığı alanlar arazi gözlemleri ve daha önce bölgenin 

jeolojisi, jeomorfolojisine ve topraklarına ilişkin yapılmış çalışmalardan da yararlanılarak kesinleştirilmiş ve 

gerekli görülen alanlarda profil çukurları açılmıştır. Açılan çukurların morfolojik özellikleri arazide belirlenmiş 

ve topraklar isimlendirilerek toprak seri ve faz sembollerinden oluşan haritalama lejandı oluşturulmuştur. 

Profillerin her horizonundan alınan toprak örneklerinde fiziksel, kimyasal ve mineralojik analizler yapılmıştır. 

Toprak serileri, arazi verileri ve laboratuvar analizleri dikkate alınarak Toprak Taksonomisi (Soil Survey Staff, 

1999) ve Dünya Haritası Lejandı (FAO/UNESCO, 1990) ilkelerine göre sınıflandırılmışlardır. Zeginleştirilmiş 

görüntü yorum haritası üzerindeki her haritalama birimi tek tek arazide serbest tarama yöntemi ile yapılan 

sondalarla kontrol edilmiş ve toprak serileri ile bunların fazları arasındaki sınırlar kesinleştirilerek görüntü üzerine 

işlenmiştir. Oluşturulan toprak haritası üzerinde seçilen test alanlarında zenginleştirilmiş görüntüden elde edilmiş 

yorum haritasının doğruluğu kontrol edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışma alanına ait standart topografik (1/25.000) haritalar ve DSİ tarafından sulama amacıyla üretilmiş 1/5.000 

ölçekli haritalar üzerinde yer alan yol, yerleşim alanı, akarsu, eşyükselti eğrileri vb. raster bilgiler, bilgisayar ekranı 

üzerinden UTM (Universal Transversal Mercator) koordinat sistemine bağlı kalınarak ArcView 3.2 yazılımı ile 

manuel olarak sayısallaştırılmış ve çalışma alanının sayısal topografik haritası oluşturulmuştur (ESRI, 2000). Elde 

edilen harita; sayısal yükseklik modelinin (DEM) oluşturulmasında, uydu verilerinin arazi kontrollerinde ve sonuç 

haritalarının basımında altlık olarak kullanılmıştır.  

Geometrik düzeltmesi gerçekleştirilmiş olan Ikonos uydu verisinin tüm bantlarının histogramları hazırlanmış ve 

bant özellikleri birlikte yorumlanarak toprakların değişim gösteren özelliklerinin en iyi belirlenebileceği bant 

kombinasyonunun 1., 2. ve 3. bantlar olduğu belirlenmiştir. Görüntünün gözle yoruma daha uygun bir hale 

getirilmesini sağlamak için uydu görüntüsünde dar aralıkta toplanmış piksel değerlerinin histogram eşitleme 

(Histogram Equalization) metoduna göre yeniden düzenlenmesi ve görüntüleme için daha büyük bir aralığa 

genişletilmesi suretiyle kontrast iyileştirmesi gerçekleştirilmiştir. Böylece farklılıkların daha belirgin hale gelmesi 

sağlanmıştır. Meyilli ve dağlık arazilerin büyük kısmını dışarıda bırakılacak şekilde uydu görüntüsü kesilerek 

unsupervised sınıflandırmada sadece ova kısmının ele alınması sonrasında sınıflandırılmış görüntüde değişimleri 

daha iyi algılamayı sağlamak amacıyla filtreleme uygulanmıştır (ERDAS, 1999). Elde edilen görüntü altlık 

haritaları ile çakıştırılarak arazi çalışmasına hazır hale gelinmiştir.  
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Bitki yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla bitki örtüsünün daha rahat seçilebildiği Ikonos uydu görüntüsünün 

yakın kızılötesi ve kırmızı bantları kullanılarak alana ait normalize edilmiş bitki indeksi (NDVI) oluşturulmuştur. 

Elde edilen sonuçlara göre çalışma alanının     % 44.31’ini bitki örtüsünden yoksun açık yüzeylerle ve geri kalan 

% 55.69’u ise far klı yoğunluktaki bitki örtüsü ile kaplı bulunmaktadır. Bitki yoğunlukları yüzeyi kaplama 

durumlarına göre altı grupta toplanmıştır (Şekil 2) 

 

Şekil 2. Çalışma alanının bitki indeksi, yoğunluğu ve kapladığı alanlar 

Zenginleştirilmiş görüntü yorum haritasında farklı fizyografik üniteler üzerinde belirlenmiş olan test alanlarında 

grid yöntemine göre 100 m aralıkla yapılan kontroller sayesinde olası toprak çeşitlerini temsil etmek üzere profil 

çukurlarının açılacağı yerler belirlenmiştir. Açılan 40 adet profil çukuru incelenerek, çalışma alanının toprak 

serilerini en iyi temsil ettiği belirlenen yerlerdeki toprak profillerinin morfolojik özellikleri Soil Survey Staff 

(1999) ve Dinç ve Şenol (1998)’de belirtilen seri ayrım kriterlerine göre tanımlanmıştır. Buna göre çalışma 

alanında 7 farklı fizyografik birim üzerinde birbirinden anlamlı ayrıcalıkları olan 18 ayrı toprak serisi 

belirlenmiştir. Sonuçta çalışma alanına ait 1/5.000 ölçekli detaylı temel toprak haritası oluşturulmuştur. Temel 

toprak haritasında benzer fizyografik üniteler üzerinde bulunan toprak serilerinin birleştirilmesi ile çalışma 

alanındaki toprakların genel dağılımını ve birbirleri ile olan ilişkilerini daha anlaşılır kılan 1/50.000 ölçekli toprak 

birlik haritası üretilmiştir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Fizyografik ünitelere göre oluşturulmuş toprak birlik haritası 

Saptanan toprak serileri, Soil Survey Staff (1999) a göre Ordo, Alt ordo, Büyük grup ve Alt grup düzeyinde 

sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonuçları, çalışma alanında yeralan toprak serilerinin büyük kısmının Entisol 

ordosuna girdiğini göstermektedir. Çalışma alanında Entisollere göre biraz toprak gelişimi gösteren ve bir ochric 

epipedon yanı sıra bir cambic horizona da sahip olan topraklar Inceptisol ordosuna dahil edilmişlerdir (Tablo 1). 

Zenginleştirilmiş Ikonos uydu görüntüsünün (1/5000) monoskopik foto yorumu ile belirlenmiş olan ve toprak 

etüdlerinde temel kartografik materyal olarak kullanılan olası toprak sınırlarını (sarı renk) içeren 1/5000 ölçekli 

taslak harita, arazi kontrolleri ile kesinlik kazanmış toprak sınırları (kırmızı renk) ile kıyaslanmıştır (Şekil 4). 

Çalışma alanının 1/5000 ölçekteki toprak haritası üzerinde rasgele test alanları seçilmiş ve bu alanlarda 

zenginleştirilmiş görüntü yorum haritasıyla karşılaştırmalar yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1364 
 

Tablo 1 Çalışma alanı topraklarının Toprak Taksonomisi ve FAO/UNESCO sistemlerine göre 
sınıflandırılması 

TOPRAK TAKSONOMİSİ (1999) TOPRAK 

SERİLERİ 

FAO/UNESCO 

(1990) 
Ordo Alt Ordo Büyük Grup Alt Grup 

E
N

T
IS

O
L

 

Fluvent Xerofluvent 

Aquic 

Xerofluvent 

Kocaçay Dystric Fluvisol 

Karpuzlu Dystric Fluvisol 

Dibek Eutric Fluvisol 

Büngüldek Eutric Fluvisol 

Oxyaquic 

Xerofluvent 

Kadıkavağı Eutric Fluvisol 

Ulukonak Dystric Fluvisol 

Typic 

Xerofluvent 

Kaleçay Dystric Fluvisol 

Tütünlük Dystric Fluvisol 

Bayraktepe Dystric Fluvisol 

Işıklar Dystric Fluvisol 

Çömelekçi Dystric Fluvisol 

Boğagediği Dystric Fluvisol 

Kalpakkaya Dystric Fluvisol 

Vertic 

Xerofluvent Kovuk Mollic Fluvisol 

Orthent Xerorthent 
Typic 

Xerorthent 

Ömerler Dystric Regosol 

Yaylakavak Dystric Regosol 

IN
C

E
P

T
IS

O
L

 

Xerept 

Haploxerept 
Vertic 

Haploxerept 
Çobanisa 

Vertic 

Cambisol 

Dystroxerept 
Fluventic 

Dystroxerepts Limanağzı 
Dystric 

Cambisol 

 

Doğruluk oranının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden çizgisel yorumların uyum doğruluğu için, test 

alanlarında yorumla çizilmiş olan “toplam yorum çizgisi uzunluğu” (TYÇU) bilgisayar ekranında mause ile 

izlenmek suretiyle metre olarak belirlenmiş, ayrıca gerçek toprak sınırlarıyla bire bir örtüşen çizgiler için “uyumlu 

yorum çizgisi uzunluğu” (UYÇU) değeri benzer şekilde tespit edilmiştir. Elde edilen bu değerlerin oranlanması 

ile “çizgisel yorum doğruluğu” (ÇYD) değeri yüzde (%) olarak belirlenmiştir. Diğer yöntem olan noktasal 

doğruluğun belirlenmesi amacıyla, 1/5000 ölçekteki toprak haritası üzerinde seçilen aynı test alanlarında grid 

yönteme göre 50 m de bir yapılan kontrolleri gösteren noktaların (+) kesinleştirilmiş toprak sınırları içerisindeki 

uyumuna bakılarak değerlendirme yapılmıştır. Bunun için ilk olarak test alanlarındaki “toplam nokta sayısı” (TNS) 

belirlenmiş, daha sonra uyumlu sınırlar içerisine düşen noktalar bilgisayar ekranı üzerinden sayılarak “uyumlu 

nokta sayısı” (UNS) tespit edilmiştir. Bu sayısal değerlerin birbirine oranlanması ile “noktasal doğruluk” (ND) 

değeri yüzde (%) olarak belirlenmiştir. Toplam nokta sayısının belirlenmesi aşamasında etüd dışında kalan alanlar 
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ve yollara denk gelen noktalar toplama katılmamıştır. Buna göre çalışmada çizgisel olarak belirlenmiş doğruluk 

oranı % 65.4 ve noktasal doğruluk oranı ise % 64.8 olarak tespit edilmiştir. 

 

Şekil 4. IKONOS zenginleştirilmiş görüntüsü yorum haritasındaki olası toprak sınırları ile arazide 

belirlenen kesinleşmiş sınırlar 
 

Sonuç ve Öneriler 

Büyük ölçekli (1/5.000 ve 1/10.000) detaylı toprak haritalarının üretilmesi aşamasında mekansal çözünürlüğü yanı 

sıra radyometrik ayırım özelliği nedeniyle de çok daha fazla bilgi içeren Ikonos uydu görüntülerinin kullanılması 

uygun olacaktır. Ikonos uydu görüntüsü için 1. (mavi), 2. (yeşil) ve 3. (kırmızı) bantlarların toprakların değişim 

gösterdiği özelliklerinin en iyi belirlenebileceği bant kombinasyonu olduğu belirlenmiştir.  

Yılda üç ürün alınan çalışma alanında tarımsal faaliyetin küçük parsellerde yürütülüyor olması, geniş alan 

kaplayan açık toprak yüzeylerinin bulunmasını engellemektedir. Nitekim çalışma alanı % 55.7 gibi yüksek oranda 

bitki örtüsü ile kaplı bulunmakta ve parsellerdeki toprak yüzeyinin farklı yoğunluklarda bitki örtüsü ile kaplı 
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bulunması sınıflandırmada daha çok bitki örtüsü ve arazi kullanımına dayalı sınıfların ortaya çıkmasını 

sonuçlamaktadır.  

Sınıflandırmanın başarısız olması nedeniyle zenginleştirilmiş Ikonos uydu görüntüsünün renkli hava fotoğrafı gibi 

kullanılması yaklaşımı denenmiş ve çalışma alanına ait olası toprak sınırlarını içeren foto yorum haritası 

hazırlanmıştır. Bu aşamada karşılaşılan en önemli sorun, görüntüde stereoskopik görüşün elde edilmesinin 

mümkün olmaması ve yorumun monoskopik olarak görsel şekilde yapılması zorunluluğu olmuştur. Arazide 

kesinleştirilen toprak sınırları ile zenginleştirilmiş görüntü yorum haritasının doğruluk oranının belirlenmesinde 6 

farklı test alanı seçilmiş ve sınırsal doğruluklar çizgisel ve noktasal olarak belirlenmiştir. Sonuçlar arazi geneline 

uygulandığında çizgisel doğruluk oranının % 65.4 ve noktasal doğruluk oranının ise % 64.8 olduğunu göstermiştir.   

Bu durumda çalışma alanı gibi yoğun tarım yapılan bölgelerde kartografik materyal olarak hava fotoğraflarının 

kullanılması da bir alternatif olarak düşünülebilir. Ancak elde edilecek fotoğrafların ölçeğinin küçük olması (en 

büyük 1/15.000) ve çekim tarihlerinin de genellikle yıllar öncesine ait olması bu verilerin kullanımını 

sınırlandırmaktadır. Düz ve düze yakın, yer şekillerinin anlamlı olarak değişmediği ovada yürütülecek bu derece 

detaylı bir çalışma için grid yönteminin uygulanması bir diğer alternatif olarak önerilebilir. Bu durumda sonda 

noktalarının 100 m gibi dar aralıklarda tutulması uygun olacaktır. Bu ise çalışma alanında birçok noktanın 

kontrolünü gerektirecek,  etüt için harcanan zaman ve masrafı arttıracaktır.  
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163-)  DİYARBAKIR KOŞULLARINDA PAMUK (Gossypium spp.) 
GENOTİPLERİNİN SICAKLIK STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 
HATİCE KÜBRA GÖREN1, HÜSEYİN BAŞAL1, 
 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 
 Özet 
 

Küresel iklim değişikliği sonucu ortaya çıkması beklenen yüksek sıcaklık stresinin uzun dönemde pamuk verimi 

ve üretiminin olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Bu çalışma, yurt dışından sağlanan 200 adet pamuk (Gossypium 

spp.) genotipinin Diyarbakır koşullarında verim ve lif kalite özelliklerini karşılaştırmak ve sıcaklık stresine tolerant 

pamuk genotiplerini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada, 200 adet pamuk genotipi birer sıra ve tekerrürsüz, 

kontrol çeşitler (Gloria, SG 125, Flash, Ozbek 105 ve Candia) dört tekerrürlü birer sıra ve sıra uzunluğu 12 m 

olacak şekilde Augmented deneme deseninde yapılmıştır. Çalışmada yer alan 200 adet genotip arasında yüksek 

sıcaklık stresine tolerant genotiplerin seleksiyonunda kullanılan agro-morfolojik ve fizyolojik karakterler 

tarafından önemli genotipik farklılıklar saptanmıştır. Yürütülen çalışma sonucunda Deltapine 41, Africa E5 

(20025), Campu, NIAB 111, NIAB 777, B557, NIAB-KIRN , Sadori, Sohni, MNH 814, VH 260 pamuk 

genotiplerinin sıcaklık stresine tolerant pamuk çeşidi geliştirmek amacıyla yürütülecek pamuk ıslah çalışmalarında 

ebeveyn olarak kullanılabileceği saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Pamuk, sıcaklık stresi, tolerant genotipler 

 
COMPARISON OF COTTON (Gossypium spp.) GENOTYPES AGAINST HIGH TEMPERATURE 
STRESS IN DİYARBAKIR CONDITION 
 
Abstract 

It is expected that long term cotton yield and production will be influenced by the high temperature stress due to 

global climate change. This study was carried out to compare the yield and fiber quality characteristics of 200 

cotton genotypes cultivated in Diyarbakir conditions and determine heat tolerant genotypes. In the study carried 

out under the conditions of Diyarbakir, 200 cotton genotypes and control cotton varieties (Gloria, SG 125, Flash, 

Ozbek 105 and Candia) were carried out in Augmented trial design. with four replications and a row length of 12 

m. Significant genotypic differences were determined within 200 cotton genotypes in terms of the agro-

morphological and physiological characters which used for selection of heat tolerant genotypes. As a result of the 

study carried out; Deltapine 41, Africa E5 (20025), Campu, NIAB 111, NIAB 777, B557, FH 142, Haridost, 

Malmal-MHN-786, MNH786, MNH 814, NIAB-KIRN, Sadori, Sohn and VH 260 genotypes were selected and 

these genotypes would be used as parent in cotton breeding studies to develop tolerant cotton varieties to 

temperature stress.  

Key words: Cotton, heat stress, tolerant genotypes  
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Giriş 

Son yıllarda etkisi gittikçe daha çok hissedilen küresel ısınmanın ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan birisi, 

yüksek sıcaklığın bitkisel üretimi olumsuz yönde etkilemesidir. Gelecekte ortaya çıkacak kuraklık ve yüksek 

sıcaklıktan en fazla etkilenecek kültür bitkilerinden biri pamuktur. Yüksek sıcaklık stresi pamuk bitkisinde tarak, 

çiçek ve koza silkmesine yol açarak verimde önemli kayıplara neden olmaktadır.  

Küresel ısınmadan kaynaklanan sıcaklık artışı dünya ortalaması 1990-2000 yılları arasında 0,6 ° C arttığı ve 2080 

yılına kadar dünyanın ana ürün ekim alanlarında ortalama sıcaklıklarının 2.5-4.3 °C artacağı öngörülmektedir 

(Tebaldi vd., 2006). Türkiye’de ise 1970-1978 yılları arasındaki ortalama yıllık sıcaklık 12,7 °C iken; 2006-2014 

yılları arasındaki ortalama yıllık sıcaklığı 13,8°C olduğu bildirilmiştir (MGM, 2017). 

Pamuk bitkisinin tüm vejetatif ve generatif safhaları yüksek sıcaklıktan etkilenebilir. Vejetatif dönemde; yüksek 

gündüz sıcaklığı yaprak gaz alış verişini, generatif safhadaysa; kısa bir süre sıcaklık stresine maruz kalmak bile 

önemli ölçüde çiçek tomurcuklarına ve açmış olan çiçeklere zarar verir (Wahid vd., 2007). Polen çimlenmesinin 

28 °C’den daha yüksek sıcaklığa karşı oldukça hassas olduğu ortaya konmuştur (Farooq vd. 2015). Yüksek sıcaklık 

sadece polen çimlenmesini ve canlılığını etkilemez, aynı zamanda çiçeklenme ve koza büyümesi periyodunda 

döllenme ve koza tutma oranını da olumsuz yönde etkiler (Snider vd., 2009). Çiçeklenme başlamadan yaklaşık 17 

gün önceki yüksek sıcaklık stresi mayoz bölünmede düzensizliklere neden olması sonucunda polen canlılığı ve 

döllenme oranının düşmesine neden olur. Bunun sonucunda kozadaki tohum sayısı, tohumdaki lif sayısı ve bitki 

başına koza sayısında önemli derecede azalmalar meydana gelir (Oosterhuis, 1999). Pamukta, yüksek gece 

sıcaklıklarının solunum miktarını arttırdığını ve yapraklardaki çözülebilir karbonhidrat konsantrasyonlarını 

düşürerek koza ve tarak dökümünü artırdığı, bunun sonucunda önemli derecede verim düşüklüğüne sebep olduğu 

bilinmektedir (Arevalo vd., 2008). Günlük en yüksek sıcaklıkta meydana gelen her 1 °C’lik artışın lif verimi 11 

kg/da azalttığı dolaysıyla yüksek sıcaklık ile lif verimi arasında güçlü ve negatif bir ilişki olduğu bildirilmiştir 

(Singh vd., 2007).  

 

Sıcaklık stresi altında pamuğun normal büyüme ve gelişimini sınırlayan faktörler pamuğun fizyolojisi üzerine de 

birçok olumsuz etki yapar. Yüksek sıcaklığın klorofil içeriği üzerine etkisi incelendiğinde; sıcaklık stresine maruz 

kalan bitkilerde, çeşitli enzimlerin gen ekspresyonunu engellemesi ve ısı şok proteinlerinin sentezinden dolayı 

klorofil biyosentezinde bozuklukların oluşacağı daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir (Tewari ve Tripathy, 

1998). Yüksek sıcaklıkta meydana gelen klorofil biyosentezi mekanizmasının bozulmasının bitkideki fotosentez 

oranında düşüşe neden olduğunu, bunun da bitki üretkenliğini önemli ve negatif anlamda etkilediği bildirilmiştir. 

Sıcaklık stresinden klorofil biyosentezinde meydana gelen aksama klorofil miktarını, elektron taşıma sisteminin 

engellenmesi, tilakoid membran akışkanlığının bozulması ve bunların sonucunda fotofosforilasyon ve CO2 

asimilasyonundaki düşüşe neden olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından ortaya konulmuştur (Wise vd., 2004; 

Bukhov vd., 2000). 

 Yaprakların toplam klorofil miktarını temsil eden ve SPAD 502 cihazıyla ölçülen klorofil metre değerlerinin 

yüksek olması abiyotik stres koşulları altında; ekmeklik- makarnalık buğdayda (Yıldırım vd., 2009; Fisher ve ark. 

1998) ve  pamukta (Karademir vd.,2012) net fotosentez hızı, fotosentez miktarı ve  verimdeki artışla pozitif yönde 

ilişkili olduğu bildirilmiştir. 
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Bitkinin sıcaklığa karşı kendini koruma veya serinletme mekanizmalarından olan stomatal iletkenlik kalıtsal bir 

özellik olmakla beraber stomatal iletkenlik değerinin yüksek olması bitkide sıcaklığa dayanıklılık fizyolojisinde 

önemli bir yere sahiptir (Rahman, 2005). Sıcaklığın artması ile birlikte stomalar bitkiyi serinletebilmek ve ileriki 

aşamalarda bitkide meydana gelebilecek hasarı önlemek amacıyla transpirasyonu artırarak bitkiyi serinletir. Ancak 

yüksek sıcaklıklarla bitkideki su kaybının artmasından dolayı stomalar belirli sıcaklıkların üzerinde kapanır, CO2 

asimilasyonu azalır ve bu nedenden dolayı da fotosentez oranı düşer (McDowell vd., 2008; Medvigy vd.,2010; 

Siebers vd., 2015). Ayrıca yüksek gece sıcaklıkları ise, bitkinin geceleri stomalarını kapatması ve bu nedenle 

kendini serinletememesi nedeniyle, bitki sıcaklığını artırdığını bundan dolayı pamuk bitkisi kendi organizma 

yapısını korumak için; depoladığı enerjiyi, solunumunu artırarak harcadığını bunun da tarak ve çiçek dökümü ile 

erken olgunlaşmaya neden olup verime ve lif kalitesi üzerine önemli derecede negatif etki ettiğini de önceki 

çalışmalar bildirmiştir (Reddy,1992a; Lu vd., 1994). 

 

Wiegand ve Namken (1996), kanopi sıcaklıklarının fazla güneşlenme ve kuraklık etkisi ile arttığını, artan yaprak 

turgoru ile de düşüş gösterdiğini buna göre düşük kanopi sıcaklığı değerleri bitkilerin kendilerini daha iyi 

serinletebilme mekanizmaları ile ilişkilendirdiklerini bildirmişlerdir. Bitkide sıcaklık stresinin artmasıyla birlikte 

bitki kendisini serinletebilmek için terleme gerçekleştirir. Ancak yüksek sıcaklıklarla bitkideki su kaybının 

artmasından dolayı stomalar belirli sıcaklıkların üzerinde kapandığı, CO2 asimilasyonu azaldığı ve bu nedenden 

dolayı da fotosentez oranının düştüğü bildirilmektedir. (Siebers vd., 2015).  

 

Yüksek sıcaklık stresinin morfoloji, fizyoloji ve verim komponentlerine olan etkisini daha iyi bir şekilde anlamak 

için sadece sıcaklık stresinin bitkinin üzerindeki etkilerini bilmek değil, aynı zamanda tarla koşullarında seleksiyon 

yapmak için güvenilir seleksiyon kriteri belirlemekte gereklidir. Türkiye, küresel iklim değişikliği sonucu ortaya 

çıkması beklenen yüksek sıcaklık stresinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Uzun dönemde 

ise pamuk üretimimizin yaklaşık %80’ inin yapıldığı Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise bu değişimden en 

fazla etkilenecek bölgeler arasında olacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla uzun dönemde pamuk verimi ve 

üretimimizin sıcaklıktan etkilenmemesi için yüksek sıcaklık stresine tolerant pamuk çeşitlerinin ıslahını zorunlu 

hale getirmiştir. Bu nedenle bu çalışma Diyarbakır koşullarında ekimi yapılan 200 adet pamuk (Gossypium spp.) 

genotipinin verim ve lif kalite özelliklerini karşılaştırmak ve sıcaklık stresine tolerant pamuk genotiplerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 
Materyal ve Metod 

 

Araştırma 200 adet pamuk genotipinin yüksek sıcaklık stresine tepkilerini belirlemek amacıyla GAP Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme alanlarında 2016 yılında tarla koşullarında yürütülmüştür. Deneme, 

Augmented deneme desenine göre 4 blok şeklinde yürütülmüş, denemede 5 adet standart çeşit (Gloria, SG 125, 

Flash, Özbek 105 ve Candia) kontrol olarak yer almış ve her blokta standart çeşitler tekrar etmiştir. Deneme 29 

Nisan 2016’da mibzerle yapılmıştır. Ekimde her parsel 12 m uzunluğunda 1’er sıradan oluşmuş, sıra arası uzaklık 

70 cm sabit tutulmuş, sıra üzeri 10-15 cm olacak şekilde seyreltme yapılmıştır.  
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Denemede fizyolojik gözlem ve ölçümler çiçeklenmenin doruk (pik) döneminde alınmıştır. Güneş ışığının dik 

geldiği saatlerde (11-14 arası) ölçümler yapılmıştır. Fizyolojik gözlem ve ölçümler her parselden rastgele seçilen 

3 bitkide en üstte yeni açmış ve gelişimini tamamlamış yapraktan sonraki 5. yaprak kullanılmıştır (Johnson ve 

Sounders, 2003). Genotipler çıkıştan sonra periyodik aralıklarla izlenmiş, ekim-tarak, ekim- çiçek ve ekim-koza 

açma tarihleri takip edilmiş, diğer agronomik gözlem ve ölçümler ise hasat öncesi dönemde rastgele seçilen 5 

bitkide alınmıştır. Her parselden rastgele seçilen 5 adet bitkinin 1. ve 5. meyve dalları arasında bulunan 1. 

pozisyondaki 50 adet kozadan alınan örnekler çırçırlanarak tohumlarından ayrılmış ve bu örnekler üzerinde lif 

kalite analizleri yapılmıştır. Lif kalite analizleri Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü lif kalite laboratuvarında HVI 

aleti yardımı ile belirlenmiştir. Gözlem ve ölçümlerden elde edilen değerler, JMP 5.0 istatistik paket program 

yardımı ile değerlendirilmiştir. Her bir özellik Augmented deneme desenine göre varyans analizine tabi 

tutulmuştur.  Önemlilik testleri F testi ile, ortalamaların farklılık gruplandırmaları ise Asgari Önemli Fark (AÖF, 

%5) yöntemine göre yapılmıştır.  

 
 

Bulgular ve Tartışma 

 

Denemeden elde edilen verilerin varyans analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Bitkide koza sayısı ve klorofil 

içeriği dışında kalan incelenen tüm özellikler bakımından genotipler arasında gözlenen farkın önemli olduğu 

saptanmıştır. 

 
Tablo 1. Genetik Stok Materyalin İncelenen Özelliklere Ait Varyans Analiz Sonuçları 
 

 
‡:SD: Serbestlik derecesi, KPV: Kütlü Pamuk Verimi (kg/da), CR: Çırçır Randımanı (%), BKS: Koza sayısı 

(ad/bitki), LU: Lif uzunluğu (mm), Lif kopma dayanıklılığı (g/tex), Lİ: Lif inceliği (mic),  STI: Stoma İletkenliği 

(mmol/m2s) KS: Kanopi Sıcaklığı (˚C),  KLR: Klorofil İçeriği (SPAD değeri). 
*: 0.05  **: 0.01 düzeyinde istatiksel olarak önemli. 
 

Kütlü pamuk verimi bakımından genotipler arasındaki farklılığın önemli olduğu saptanmıştır. Genotiplerin kütlü 

pamuk verimi değerlerinin 97 kg/da (Giza 7, Sıra no:188) ile 591,19 kg/da (B557, Sıra no:157) arasında değiştiği 

gözlenmiştir. En yüksek verim değerine sahip pamuk genotipini (B557), Marvi (571,76 kg/da; Sıra no:168), Sohni 

(561,04 kg/da; Sıra no:180), Tonia (548,49 kg/da; Sıra no:132), Sadori (527,54 kg/da; Sıra no:177), Campu 

(506,42 kg/da; Sıra no:117) ve NIAB-KIRN (500,29 kg/da; Sıra no:174) genotipleri takip etmiştir (Tablo 2). Bu 

pamuk genotiplerinin, tüm kontrol çeşitlerden rakamsal olarak daha yüksek kütlü pamuk verim değerine sahip 

olduğu belirlenmiştir. Pamukta kütlü pamuk verimi ile yüksek sıcaklık arasında negatif ilişkinin olduğu ve 

Varyasyon 
Kaynakları 

SD‡ KPV CR BKS LU LKD Lİ STI KS KLR 

Blok 3 680 1,8 14,1 0,6 3,8 0,4 5294,4 33,9 1,8 

Standart 
çeşitler 

5 26221,4 91 10,4 7,1 7,6 0,2 51893,6 4,4 16,4 

Genotipler 199 6979,1* 22,4* 9,2 5,0* 10,4* 0,2* 31754,1 15,4* 7,3 

Hata 12 1625,8 0,8 7,1 0,4 1,1 0,1 31900,3 4,4 3,3 

Genel 219          
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ortalama maksimum sıcaklıkların çiçeklenme döneminde 32 °C’nin üzerine çıkması durumunda verimde önemli 

düşüşlerin olduğunu önceki çalışmalarda bildirilmiştir. (Wanjura vd., 1969; Oosterhuis, 1999; Reddy vd., 1996; 

Ekinci vd., 2017). 

Denemede yer alan genotiplerin çırçır randımanı değerleri % 23,98 (Acala N 28-5, Sıra no:36) ile % 69,63 (Tadla 

25, Sıra no:98) arasında değişmiştir. Tadla 25 (69,63, Sıra no:98), Mex 102 (67,74, Sıra no: 83) ve Deltapine 905 

(55,79, Sıra no: 64) pamuk genotiplerinin en yüksek çırçır randımanın değeri veren Candia (% 46,44) çeşidinden 

istatistiki olarak daha yüksek çırçır randımanına sahip olduğu gözlenmiştir.  

 

Koza sayısı bakımından genotipler arasında önemli farklılık olmamasına rağmen değerlerin 6,48 (AcalaMorell; 

Sıra no:35) ile 22,48 adet/bitki (Taşkent; Sıra no:97) arasında değiştiği görülmektedir. Kontrol çeşitlerden en 

yüksek koza sayısına sahip Özbek 105 (15,4 adet/bitki) çeşidinden 56 adet genotipin daha yüksek koza sayısına 

sahip olduğu belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda da belirtildiği gibi gece/gündüz (25/40) sıcaklık artışı durumunda 

genç koza ve tarak dökülmelerinin artmasından dolayı koza tutkunluğunun da önemli derecede azaldığını 

bilinmektedir. Ayrıca araştırıcılar sıcaklık stresine maruz kalan pamuk bitkilerinde strese maruz kalmayanlara göre 

yaklaşık %70 daha düşük koza tutkunluğunun gerçekleştirdiğini bulmuşlardır (Reddy vd., 1996; Hassan vd., 2000; 

Zhao vd., 2005). 

 

Lif uzunluğu bakımından genotipler incelendiğinde; değerlerin 21,66 mm ile 36,44 mm arasında yer aldıkları, en 

kısa lifin AcalaNunn’s (Sıra no: 37) genotipinden, en uzun lifin ise Giza 59 (Sıra no:71) genotipinden elde edildiği 

görülmektedir. En yüksek lif uzunluğu değerine sahip standart çeşit olan Candia (28,60 mm) çeşidinden daha 

yüksek lif uzunluğu değerine sahip 99 adet genotipin denemede bulunduğu belirlenmiştir. Daha önceki çalışmalar 

da sıcaklığın 37 ˚C’nin üzerine çıktığı sıcaklıklarda lif uzunluğunun ve koza başına lif üretim miktarlarının 

azaldığı, 26 ˚C ye kadar lif uzunluğunun arttığını, fakat 32 ˚C ve sonrasında azaldığ bildirilmektedir (Gipson ve 

Joham, 1968; Reddy vd., 1999). 

 

Lif kopma dayanıklılığı değerlerinin; 24,00 (AzGR-7711; Sıra no: 75) ile 42,41 g/tex(Tex 1389; Sıra no:104 ) 

arasında değiştiği, genotipler arasında önemli farklılıkların bulunduğu, incelenen özellik bakımından 74 adet 

genotipin kontrol çeşit Gloria’yı (31,00 g/tex) geçtiği saptanmıştır. Çalışma sonucunda; pamuk genotiplerinin 

ortalama lif kopma dayanıklılığı değeri 30,2 g/ olarak ölçülmüştür. Daha önceki çalışmalarda; lif özellikleri 

arasında sıcaklığın artışından en fazla etkilenen özelliğin lif kopma dayanıklılığı olduğunu; yüksek sıcaklığın lif 

kalitesi üzerine en büyük etkisinin, lif kopma dayanıklılığının artması olduğu bildirilmiştir (Hesketh ve Low, 1968; 

He vd., 2013). Bu çalışmada da hatların lif kopma dayanıklılığı analiz sonuçları incelendiğinde, daha önceki 

çalışmalarla paralellik gösterecek şekilde denemenin yapıldığı bölgenin yüksek sıcaklık dalgası altında olmasından 

dolayı lif kopma dayanıklılıkları ortalamasının lifteki kabalaşmadan dolayı yüksek değerlere sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Genotipler lif inceliği bakımından incelendiğinde değerlerin; 3,31 (Giza 59; Sıra no:71) ile 6,32 Mic. 

(AcalaNunn’s; Sıra no: 37) arasında değiştiği görülmektedir. Denemede Gloria standart çeşidinden (4,73 mic.) 

daha ince lif değerine sahip 98 adet genotipin  yer aldığı tespit edilmiştir. Yüksek sıcaklık koşullarında lif 

dayanıklılığının arttığı ve bununla beraber lif inceliğinin düştüğü daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir ( Bradow 
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vd., 1991; Reddy vd., 1999; Roussopolos vd., 1998; Haigler vd., 2005). Bu çalışmada da lif analiz sonuçları 

incelendiğinde önceki çalışmalarla benzerlik göstermiştir. 

 

Pamuk genotiplerinin stoma iletkenliği değerleri 237,63 mmol/m2s (Deltapine 62, Sıra no:61) ile 1194,15 mmol/ 

m2s (Sadori, Sıra no:177) arasında değiştiği saptanmıştır. Sadori (1194,15 mmol/m2s; Sıra no:177), Ziroatkar-64 

(1017,35 mmol/ m2s; Sıra no: 153), Acala 29 (998,07 mmol/ m2s; Sıra no:22) ve Korina (955,45 mmol/ m2s; Sıra 

no:169) genotiplerinin en yüksek stoma iletkenliği değerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Çalışmada 31 adet 

genotipin en yüksek stomatal iletkenliğe sahip kontrol çeşit Özbek 105 (820,47 mmol/ m2s) çeşidinden daha 

yüksek stoma iletkenliği değeri gösterdiği belirlenmiştir.  

Stomatal iletkenlik birim zamanda yaprağa giren karbondioksit (CO2) geçiş oranının ölçüsü veya bir yaprağın 

stomalarından çıkan su buharının ölçüsüdür. Sıcaklığın artması ile birlikte stomalar bitkiyi serinletebilmek ve 

ileriki aşamalarda bitkide meydana gelebilecek hasarı önlemek amacıyla transpirasyonu artırarak bitkiyi serinletir. 

Ancak yüksek sıcaklıklarla bitkideki su kaybının artmasından dolayı stomalar belirli sıcaklıkların üzerinde 

kapanır, CO2 asimilasyonu azalır ve bu nedenden dolayı da fotosentez oranı düşer (McDowell vd., 2008; Medvigy 

vd.,2010; Siebers vd., 2015). Ayrıca yüksek gece sıcaklıkları ise, bitkinin geceleri stomalarını kapatması ve bu 

nedenle kendini serinletememesi nedeniyle, bitki sıcaklığını artırdığını bundan dolayı pamuk bitkisi kendi 

organizma yapısını korumak için; depoladığı enerjiyi, solunumunu artırarak harcadığını bunun da tarak ve çiçek 

dökümü ile erken olgunlaşmaya neden olup verime ve lif kalitesi üzerine önemli derecede negatif etki ettiğini de 

önceki çalışmalar bildirmiştir (Reddy,1992a; Lu vd., 1994). 

 

Kanopi sıcaklığı değerlerinin 12,98 ̊ C (S:125) ile 35,74 ˚C (S:39) arasında değişim gösterdiği, genotipler arasında 

önemli istatistiki farklılıkların (%5) bulunduğu saptanmıştır. Kontrol çeşitlerin ortalama değerinin 24.67˚C olduğu 

ve kontrol çeşitlerden daha yüksek 72 adet hattın denemede yer aldığı görülmektedir.  Wiegand ve Namken (1996), 

kanopi sıcaklıklarının fazla güneşlenme ve kuraklık etkisi ile arttığını, artan yaprak turgoru ile de düşüş 

gösterdiğini buna göre düşük kanopi sıcaklığı değerleri bitkilerin kendilerini daha iyi serinletebilme mekanizmaları 

ile ilişkilendirdiklerini bildirmişlerdir. Bitkide sıcaklık stresinin artmasıyla birlikte bitki kendisini serinletebilmek 

için terleme gerçekleştirir. Ancak yüksek sıcaklıklarla bitkideki su kaybının artmasından dolayı stomalar belirli 

sıcaklıkların üzerinde kapanır, CO2 asimilasyonu azalır ve bu nedenden dolayı da fotosentez oranı düşer (Siebers 

vd., 2015). Bitki kendi organizma yapısını korumak için; depoladığı enerjiyi, solunumunu artırarak harcadığını 

bunun da tarak ve çiçek dökümü ile erken olgunlaşmaya neden olup verime ve lif kalitesi üzerine önemli derecede 

negatif etki ettiğini de önceki çalışmalar tarafından bildirilmiştir. (Reddy,1992a; Lu vd., 1994; McDowell vd., 

2008; Karademir vd., 2012; Medvigy vd.,2010; Siebers vd., 2015). 

 
Pamuk genotipleri klorofil içeriği bakımından değerlendirildiğinde; MNH-814 ( Sıra no:171) çeşidi % 48,96 ile 

birinci sırada, Crumpled ( Sıra no:49) % 34.42 ile son sırada yer aldığı saptanmıştır. Kontrol çeşitler arasında ise 

en yüksek klorofil içeriği % 45,53 ile Gloria’da, en düşük klorofil içeriği ise 42,5 ile Özbek 105’de saptanmıştır. 

İncelenen özellik bakımından genotipler arasındaki farkın önemli olmadığı gözlemlenmiştir. Buna karşın 24 adet 

pamuk genotipinin rakamsal olarak tüm kontrol çeşitlerden daha yüksek klorofil içeriğine sahip oldukları 

gözlenmiştir. Yüksek sıcaklığın klorofil içeriği üzerine etkisi incelendiğinde; sıcaklık stresine maruz kalan 

bitkilerde, tetrapolrole metabolizmasına karışan çeşitli enzimlerin gen ekspresyonunu engellemesi ve ısı şok 
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proteinlerinin sentezinden dolayı klorofil biyosentezinde bozuklukların oluşacağı daha önceki çalışmalarda 

bildirilmiştir (Tewari ve Tripathy, 1998). Yüksek sıcaklıkta meydana gelen klorofil biyosentezi mekanizmasının 

bozulmasının bitkideki fotosentez oranında düşüşe neden olduğunu, bunun da bitki üretkenliğini önemli ve negatif 

anlamda etkilediği bildirilmiştir. Sıcaklık stresinden klorofil biyosentezinde meydana gelen aksama klorofil 

miktarını, elektron taşıma inhibisyonunu, tilakoid membran akışkanlığının bozulması ve bunların sonucunda 

fotofosforilasyon ve CO2 asimilasyonundaki düşüşe neden olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından ortaya 

konulmuştur (Wise vd., 2004; Bukhov vd., 2000). 

 
Tablo 2.  Denemeye Ait İncelenen Özelliklerin En Yüksek (İlk 10 Adet) Ve En Düşük (Son  10 Adet) Ortalama 

Değerleri 
 

Sıra 

No 
Pamuk 
Genotipleri 

KPV CR BKS LU LKD Lİ STI KS KLR 
(kg/da) (%) (adet/

bitki 
(mm) (g/tex) (mic) (mmol/m2s) (˚C) (SPAD) 

         

157 B557 591,2 38,3 21,0 29,1 32,8 4,8 571,6 20,9 42,0 

168 Marvi 571,8 41,4 18,6 27,9 27,3 4,9 469,6 22,2 45,1 

180 Sohni 561,0 38,2 19,2 27,6 26,8 5,0 781,5 18,3 44,0 

132 Tonia 548,5 39,9 14,0 30,0 32,7 4,2 670,0 23,9 45,0 

177 Sadori 527,5 40,1 18,6 27,8 28,6 5,6 1194,2 23,6 41,3 

117 Campu 506,4 41,5 10,6 28,6 29,1 5,1 476,3 19,1 45,1 

174 NIAB-KIRN 500,3 45,2 14,4 28,9 30,5 4,7 373,6 20,9 41,4 

111 
Africa E5 
(20025) 

486,3 43,1 14,0 28,6 33,4 5,4 359,5 19,2 44,9 

173 NIAB-111 472,9 41,8 13,6 28,8 30,2 4,5 822,9 17,2 43,8 

57 Deltapine 41 469,0 45,1 12,7 28,2 28,1 5,2 802,2 29,5 46,6 

153 Ziroatkar-64 464,4 38,8 14,6 28,1 29,8 3,9 1017,4 27,5 43,9 

65 
Deltapine 
SR-4 

462,7 39,7 12,3 26,9 29,4 4,2 331,8 33,6 38,3 

171 MNH-814 454,2 47,0 14,0 25,2 26,5 5,0 507,3 19,1 49,0 

166 Haridost 450,6 40,6 15,6 27,1 27,7 5,0 781,4 26,1 44,7 

136 NIAB 777 440,9 44,4 19,4 25,6 31,1 5,0 863,9 27,5 43,2 

137 NIAB 78 437,9 42,0 21,0 27,7 26,7 5,5 600,2 29,9 42,2 

81 Mex 68 433,8 40,6 17,5 26,6 26,2 4,9 567,4 25,3 43,8 

85 
Stoneville 
256 

433,2 40,5 16,7 29,1 25,8 5,1 447,9 24,1 42,4 

163 CRI5-134 428,3 31,0 17,8 27,5 32,3 4,1 907,5 22,8 42,0 

130 Giza 75 203,4 31,0 20,8 36,2 38,4 4,2 348,0 26,8 37,9 

7 
TAM B147-
21-ELS 

203,0 37,7 9,0 29,3 29,0 3,5 293,9 29,8 48,1 

69 Earlipima 200,0 33,1 19,5 34,2 35,3 3,9 616,5 23,2 36,1 

24 Acala 32 191,7 38,6 15,1 28,3 26,9 4,4 666,3 27,8 41,9 

115 Bulgar 6396 190,6 38,6 11,4 26,0 26,1 6,2 841,0 19,7 42,1 

23 Acala 3080 188,7 38,7 11,3 31,5 33,1 4,4 429,3 27,7 43,1 

106 Tex 1416 181,9 31,6 15,2 32,6 34,9 5,5 520,5 27,0 38,2 
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128 
Fibermax 
832 

178,4 38,1 10,0 28,9 29,5 4,9 433,8 23,9 44,8 

151 
Viky (ES-
20021 

177,7 43,4 11,0 27,7 28,9 4,6 501,0 28,9 45,5 

98 Tadla 25 175,5 69,6 15,5 34,4 35,4 3,9 564,7 23,6 37,1 

70 Giza 45 173,1 31,8 22,1 28,8 29,3 5,3 826,4 33,9 35,4 

97 Taaskent 160,0 33,6 22,5 26,3 25,9 4,8 744,5 21,3 39,2 

49 Crumpled 154,2 34,8 8,3 33,2 31,6 4,0 501,4 24,7 34,4 

73 Giza 83 144,4 35,6 19,1 25,4 25,1 3,7 698,1 26,1 38,2 

71 Giza 59 135,5 29,7 16,3 36,4 35,2 3,3 465,5 24,7 40,9 

43 Acala Tex 135,2 36,3 7,3 29,8 30,3 4,7 893,3 24,4 39,6 

2 TAM 04 WB 
33S 

128,1 37,6 10,1 30,0 32,2 3,9 396,9 34,1 45,4 

48 Deltapine 12 128,1 28,4 10,9 27,5 31,1 5,4 613,9 23,6 38,5 

6 
TAM 139-17 
ELS 

103,1 32,8 8,7 34,7 35,4 3,4 605,3 22,8 42,7 

188 Giza 7 97,0 30,6 20,6 32,8 37,7 4,5 539,5 21,9 41,2 

Kontrol Çeşitler                   

Gloria (Kontrol 1) 304,8 44,6 13,6 28,0 31,0 4,7 707,8 24,9 45,5 

SG125 (Kontrol 2) 239,9 42,6 10,9 28,1 28,5 4,9 645,0 26,2 43,9 

Flash (Kontrol 3) 299,5 44,0 13,5 26,9 28,2 4,8 647,1 25,1 44,8 

Ozbek105 (Kontrol 
4) 

471,4 39,6 15,4 27,0 28,6 5,1 820,5 24,2 42,5 

Candia (Kontrol 5) 272,4 46,4 11,8 28,6 30,9 5,1 755,3 23,1 44,3 

CV (%) 12,31 2,25 19,85 2,25 3,42 5,85 28,47 8,56 4,28 

LSD (0.05) 
123,73*
* 

2,73** Ö.D 2,01* 3,16* 0,86* Ö.D 
6,44
* 

5,59 

 
*KPV: Kütlü Pamuk Verimi (kg/da), CR: Çırçır Randımanı (%),KZS: Koza sayısı (ad/bitki), LU: Lif uzunluğu 

(mm), LKD:Lif kopma dayanıklılığı (g/tex), Lİ: Lif inceliği (mic),  STI: Stoma İletkenliği (mmol/m2s) KS: Kanopi 
Sıcaklığı (˚C),  KLR: Klorofil İçeriği (SPAD). 
 
 
Sonuç 

Pamuk genotipleri verim, verim komponentleri, lif kalite özellikleri ve fizyolojik parametreler bakımından birlikte 

değerlendirildiğinde; Deltapine 41(S:57), Africa E5 (20025) (S:111), Campu (S:117), NIAB 111(S:135), NIAB 

777(S:136), B557 (S:157), NIAB-KIRN (S:174), Sadori (S:177) , Sohni (S:180) , MNH 814 (S:171), VH 260 

(S:181) genotiplerinin öne çıktığı görülmüştür. Bu çalışmada seçilen pamuk genotiplerinin sıcaklık stresine 

tolerant pamuk çeşidi geliştirmek amacıyla yürütülecek pamuk ıslah çalışmalarında ebeveyn olarak 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 214O076 nolu projenin bir kısmını içermektedir. 

Desteklerinden dolayı TÜBİTAK kurumuna teşekkür ederiz. 
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Özet 

Boza; mısır, darı, yulaf gibi tahıllara su ve şeker katılarak etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarına tabi 

tutulmasıyla oluşan kıvamlı bir Türk içeceğidir. Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan boza, dünya üzerinde 

Türklerle dağılarak, Adriyatik’ten Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada tüketilmektedir. 

 

Tahıllardan üretilen boza özellikle potasyum, kalsiyum ve demir gibi minarelerce zengin olmasının yanında 

denatüre olmamış B kompleksi vitaminleri ile karbonhidrat bakımından zengin, önemli bir tahıl içeceğidir. 

Bozalardan izole edilen laktik asit bakterileri, Lactobacillus, Lactococcus ve Leuconostoc türleridir. Ve bunlar 

gıdalarda bozulma etmeni olan bakterilerin gelişimlerini önlerler.  

 

Son yıllarda yapılan birçok araştırma sonuçlarına göre, bozanın besin değeri ve probiyotik özelliklerinin sağlık 

üzerine etkileri ortaya konulmuştur. Bunun neticesinde vücut direncini arttırması, enerji vermesi, kemik gelişimini 

desteklenmesi, sindirim sistemini desteklemesi gibi birçok açıdan faydalı bir üründür. 

 

Bu derleme ile geleneksel bir içeceğimiz olan bozanın insan sağlığı üzerine olumlu etkilerinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Boza, Fermantasyon, Sağlık. 

 

 

 

Boza: Health Where Come from Past 

Abstract 

 

Boza, which a viscous Turk beverage is produced by adding water and sugar to cereals such a corn, millet, oats, 

etc. with ethyl alcohol and lactic acid fermentations. The wreck, which dates back hundreds of years ago, is 

dispersed with Turks on the earth and consumed in a wide geography extending from Adriatic to China. 

Bozes produced from cereals are particularly rich in minerals such as potassium, calcium and iron, and are an 

important cereal meal, rich in carbohydrates, with denature B complex vitamins. Lactobacillus, Lactococcus and 

Leuconostoc species isolated from sprouts. And these prevent the development of bacterial degradation bacteria. 

According to the results of many researches carried out in recent years, the nutritional value and probiotic 

properties of spodumene have been shown to have health effects. As a result, the body is useful in many ways, 

such as increasing resistance, supporting energy, supporting bone development, supporting the digestive system. 

With this review, it is aimed to reveal the positive effects of the spoilage, which is a traditional drink on human 

health. 
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Giriş 

Türklerin geleneksel bir fermente tahıl içeceği olan boza, Balkanlar’dan Çin’e ve Kafkas Ülkeleri’nde Kuzey 

Afrika’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafya da bilinen bir içecektir (Arslan, 2011).  

 

Boza; mısır, darı, arpa, yulaf, buğday ve pirinç gibi tahılların öğütülüp su katılarak pişirilmesi ile şeker katılarak 

alkol ve laktik asit fermantasyonlarına tabi tutularak elde edilen, yoğun konsistensli bir içecektir.  Her ne kadar 

yapıldığı tahıl cinsine göre çeşitlense de ana maddesi darıdır (Akkoç vd. 2011; Botes vd. 2007; Duran Balkan, 

2011;  Türker, 1974). Bozanın bileşiminde bulunan protein ve şeker içeriği nedeniyle “sıvı ekmek” adı da 

verilmektedir.  Fermantasyon sırasında oluşan laktik asit ve CO2, bozaya aroma ve ferahlatıcı özellik 

kazandırmaktadır (Birer 1987). 

 

Ülkemizde üretilen bozalar halen geleneksel metotlar ile üretilmekte ve genellikle de kış aylarında tüketilmektedir. 

Geleneksel üretimlerde farklı hammaddelerin değişik miktarlarda kullanımı, fermantasyon koşullarının standart 

olmaması ve mikroorganizmalar arasındaki interaksiyonun kontrol edilememesi, farklı kalitelerde ürünlerin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır (Gotcheva ve ark. 2000, Zorba ve ark. 2000). 

 

Dünyada laktik asit fermentasyonu ile üretilen gıdaların tüketimi giderek artmaktadır. Laktik asit bakterileri (LAB) 

bu ürünlerin arzu edilmeyen özelliklerinin yok edilmesinde, sindirilebilirliğinin artırılmasında ve duyusal 

özelliklerinin iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır (Arıcı vd. 2002). 

 

Bozanın zihin açıcı ve sinirleri dinlendirici etkisi bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca hammadde bulunan ve denatüre 

olmadan bozaya geçebilen özellikle B kompleksi vitaminleri, bozanın beslenmedeki önemini artırdığı 

vurgulanmıştır (Duran Balkan, 2011).  

 

Bu derleme, kültürümüzün bir parçası ve milli içeceklerimiz içinde yer alan bozanın,  insan sağlığı ve gelişimi için 

ne kadar önemli bir ürün olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

 

 

Boza 

Boza üretimi; hammaddenin hazırlanması, pişirme, soğutma, süzme, şeker katma, boza kültürü ilavesi ve 

fermantasyon olmak üzere altı aşamadan oluşmaktadır (Duran Balkan, 2011). 

Bozada iki çeşit fermentasyon gerçekleşir. Birincisi mayaların rol oynadığı alkol fermentasyonu olup bozanın 

kabarması ve CO2 gazı kabarcıklarının görülmesiyle kendini gösterir. Diğeri ise laktik asit bakterilerinin 

gerçekleştirdiği laktik asit fermentasyonudur. Üretimde yer alan bu iki fermentasyon ayrı ayrı değil, aynı zamanda 

gerçekleşir (Şahin, 1982). 

Laktik asit fermantasyonunda oluşan ürünler laktik asit, asetik asit, diasetil/ asetoin, CO2, H2O2, biyojenik aminler, 

H2S, gelişme faktörleri, bakteriosinler ve geniş spektrumlu antimikrobiyallerdir. Bu metabolitlerin; muhafaza, 

lezzet oluşumu, sindirim ve besin elementleri alımını kolaylaştırma, aroma, muhafaza, lezzet oluşumu, 
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stabilizasyon, besin değerinde artış, patojen ve bozulma yapan mikrooganizmaların inhibisyonu gibi yararları 

bulunmaktadır (Holzapfel vd. 1995). 

Von Mollendorff vd. (2006)’nin bildirdiğine göre bozada tespit edilen bakteriosinler; mesentericin ST99 

(Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum); bacteriocin ST194BZ (L. plantarum); pediocin ST18 

(Pediococcus pentosaceus); bacteriocin ST194BZ, ST414BZ ve ST664BZ (L. plantarum); bacteriocin ST712BZ 

(L. pentosus); bacteriocin ST461BZ ve ST462BZ (L. rhamnosus) ve bac teriocin ST242BZ ve ST284BZ (L. 

paracasei); Bacteriocin ST194BZ, ST414BZ, ST664BZ, ST712BZ, ST461BZ, ST462BZ, ST242BZ ve ST284BZ 

dir. Bu bakteriosinler birçok gram pozitif bakterilere ve aynı zamanda Escherichia coli ile Pseudomonas 

aeruginosa’ ya karşı da inhibitör olduğu belirtilmiştir.  

 

Todorov (2010) ve Akpınar-Bayızıt vd. (2010) ‘nin yapmış oldukları çalışma sonuçlarına göre boza fermantasyonu 

süresince mayalardan Candida glabrata, C. tropicalis, Geotrichum candidum, G. penicilatum, Saccharomyces 

carlsbergensis, S. cerevisiae ve S. Uvarum, bakterilerden de Lactobacillus acidophilus, Lb. brevis, Lb. 

coprophilus, Lb. coryniformis, Lb. fermentum, Lb. paracasei, Lb. pentosus, Lb. plantarum, Lb. rhamnosus, Lb. 

sanfrancisco, Lactococcus lactis subsp. lactis, Leuconostoc mesenteroides, L. raffinolactis, L. mesenteroides 

subsp. dextranicum, Pediococcus pentosaceus, Oenococcus oeni, Weissella confusa ve W. paramesenteriodes 

türlerinin tespit edildiğini bildirmişlerdir. 

 

Bozanın sağlık üzerine etkileri 

 

Tahıllar özellikle kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir gibi minerallerce zengin gıda kaynaklarıdır. Ancak tahıl 

tanelerinin aleuron tabakasında bulunan fitik asit, minerallerle çözünmez çelatlar oluşturarak sindirim sisteminde 

mineral emilimini azaltmaktadır. Tahılların fermentasyonu ile tahıllarda bulunan ve laktik asit bakterileri ve maya 

aktivitesi sonucunda da üretilen fitaz enzimi, fitik asiti parçalamakta ve mineral emilimini arttırmaktadır. Ayrıca 

tahıl karışımlarının birlikte fermentasyona tabi tutulmasıyla riboflavin, tiamin ve niasin gibi vitaminlerin 

miktarlarında artışlar olduğu belirlenmiştir (Blandino vd. 2003; Charalampopoulos vd. 2002; Poutanen vd. 2009).  

 

Tahıllar prebiyotik olarak da bilinen diyet lifler ve β-glukan içerdikleri için, probiyotiklerin gelişmesi için uygun 

substratlardır (Kedia vd. 2007). β-glukan sahip olduğu serum kolesterol seviyesini düşürmek gibi sağlığa faydalı 

biyoaktif etkilerinin yanı sıra bazı probiyotiklerin gelişimini de desteklemektedir (Angelov vd. 2006; Martenson 

vd. 2005). Dolayısıyla tahıllar yüksek miktarda prebiyotik bileşenler içerdiği için, probiyotik mikroorganizmaların 

gelişimini teşvik etmektedir.    

 

Besin değeri bakımından önemli bir gıda maddesi olan boza; ortalama olarak %3.5 protein, %0.5 yağ, %57.5 

karbonhidrat, 100 mL’de 29 mg kalsiyum, 1.3 mg demir, 97 mg fosfor, 1 mg çinko, 1 mg sodyum, 6.9 I.U. A 

vitamini, 0.09 mg Tiamin, 0.05 mg Riboflavin, 1.16 mg Niasin ve 1 mg kolestrol içermektedir (Duran Balkan, 

2011). 

 

Fermente gıdalarla birlikte sindirim sistemine alınan laktik asit bakterileri, bağırsakta bulunan ve prokarsinojen 

maddeleri, karsinojen yapıya dönüştüren (-glukoronidaz, azoredüktaz, nitroredüktaz vb.) enzimlerin aktivitesinde 
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bir azalma sağlaması nedeniyle sağlık bakımından önem taşımaktadır. Laktik asit bakterilerinin bağışıklık 

sistemini güçlendirdiği ve insan vücudunun patojenlere karşı direncini arttırdığı bildirilmiştir. Özellikle 

Lactobacillus acidophilus içeren fermente ürünlerin tüketilmesiyle bağırsak enfeksiyonlarını önleyici, serum 

kolestrol düzeyini düşürücü ve bağırsakta laktoz kullanımını arttırıcı etkiler söz konusu olmaktadır (Duran Balkan, 

2011; Todorov, 2010; Turantaş 1998). Ayrıca mutajenik aktivitelere ve tümör faaliyetlerine karşı koruyucu 

durumdadırlar (Gotcheva et al. 1999).   

 

Fermentasyon, şişkinlik ve gaz gibi sindirim şikayetlerine neden olan sindirilemeyen bazı poli ve 

oligosakkaritlerde azalmaya yol açar (Nout ve Motarjemi, 1997). Boza, ayrıca süt yapıcı özelliği nedeniyle hamile 

bayanlara ve vitamin kaynağı olarak sporculara tavsiye edilmesinin yanı sıra, kolera hastalığının tedavisinde de 

etkili olduğu belirtilmiştir (Duran Balkan, 2011). 

 

Bağırsak sistemine yerleşerek mikrobiyal dengeyi iyileştiren ve yararlı faaliyette bulunan canlı mikroorganizmalar 

probiyotikler olarak tanımlanmaktadır. Probiyotikler patojen mikroorganizmalara karşı inhibitör maddeler 

üreterek (bakteriyosinler, organik asitler, vb.), besin rekabeti yaparak, tutunmalarını zorlaştırarak, kanserojenik ve 

mutajenik bileşiklere dönüşebilen toksinlerini parçalayarak etkili olurlar. Ayrıca probiyotikler vücut ve bağışıklık 

sistemi için yararlı bileşikler (biyoaktif maddeler, immünoglobüler proteinler, vb.) üreterek de genel sağlığa 

faydalı olurlar. (Sanders 1998; Stanson vd. 2005; Uylaşer 2004).    

 

Literatürde probiyotik özelliği ile yaygın olarak bilinen mikroorganizma türlerinden boza örnekerinde izole 

edilenler şunlardır (Arslan, 2011):  

Lactobacillus. acidophilus  

L. fermentum  

L. plantarum  

L. paracasei  

L. rhamnosus    

Leuconostoc mesenteroides  

Saccharomyces cerevisiae  

 

Bacillus cereus inoküle edilen boza örneklerindeki inhibisyonunun araştırıldığı çalışmada, starter kültür ilave 

edilen boza örneklerinde 72 saatlik fermentasyon sonunda pH 2.6 ve titre edilebilir asit %0.8 olarak tespit 

edilmiştir. Bu ortamda B. cereus’un 3.9 log cfu/mL den 1 log cfu/mL’ ye azaldığı tespit edilirken, starter kültür 

ilave edilmemiş örneklerde 72 saat fermentasyonun sonunda pH 3, titre edilebilir asit %0.8 olarak tespit edilirken, 

B. cereus 1 log cfu/mL azalma göstermiştir (Güven vd. 2005). 

 

Dipeptidil karboksipeptidaz (Angiotensin I-converting enzyme, ACE) enzimi angiotensin I’in angiotensin II’ye 

dönüşümünü katalizler. Bu dönüşüm vücudun su-tuz dengesi ile kan basıncının düzenlenmesinde aksaklıklara yol 

açarak hipertansiyon ve kalp başta olmak üzere birçok hastalığa neden olmaktadır. Boza proteinlerinin ACE 

inhibisyonunun araştırıldığı bir çalışmada bozadan elde edilen protein hidrolizatlarının ACE inhibisyon aktivitesi 

önemli ölçüde yüksek bulunmuştur (Kancabaş vd. 2013). 
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Farklı üreticilerden temin edilen 10 boza örneğinin biyojen amin içeriğinin araştırıldığı çalışmada bütün örneklerde 

putrecine, spermidine ve tyramine biyojen aminlerinin tespit edildiği bildirilmiştir. En çok tyramine tespit edilmiş 

olup 13-65 mg/kg konsantrasyonlarında ölçülmüştür. Toplam biyojen amin içeriği ise 25-69 mg/kg olarak tespit 

edilmiştir. Sağlıklı bireyler için öğün başına 0.5 kg’ın altında boza tüketimi biyojen amin alımı açısından güvenli 

olarak bildirilmiştir (Yeğin vd. 2008). 

 

 

Sonuç 

Hem kullanılan hammaddeler hem de bozanın üretimindeki fermantasyon basamağında ortaya çıkan yararlı 

bileşenler neticesinde, bozanın bütün bireylerce tüketilmesi önerilmektedir. Probiyotik ve bazı formülasyonların 

glutensiz olması ayrıca bozaya fonksiyonel bir ürün özelliği katmaktadır. Boza kış aylarında daha çok tüketilen 

bir üründür. Ancak gerek soğuk tüketilmesi  gerekse içeriğindeki CO2’ in ferahlık etkisi nedeniyle yaz aylarında 

da tüketilmesi önerilir. Yüksek karbonhidrat ve şeker içeriği ile enerji kaynağı olmasının yanında biyojenamin 

varlığı nedeniyle sağlık açısından aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Yukarıda bildirilen çalışmaların sonucunda, 

bozanın sağlık üzerine tespit edilen olumlu özellikleri (vücut direncini arttırması, sindirim sistemini düzenlemesi 

vb.) ile her yaş grubunda tüketilmesi önerilen bir ürün olarak ortaya çıkmıştır. Bozanın üretim aşamasında çeşitli 

doğal katkılarla ya da farklı hammaddelerle ürün çeşitliliğine (meyveli, kakaolu, düşük enerjili, farklı ambalaj 

sistemleri vb.) gidilerek çocuklar başta olmak üzere farklı kitlelere ulaşılarak tüketiminin arttırılması 

sağlanmalıdır. 

 

 

Kaynaklar 

 
Akkoç, N., İhamat, A., & AkÇelik, M. (2011). Optimisation of bacteriocin production of Lactococcus lactis subsp. 

lactis MA23, a strain isolated from Boza. International journal of dairy technology, 64(3), 425-432. 
Akpınar-Bayızıt, A., Yılmaz-Ersan, L., & Özcan, T. (2010). Determination of boza's organic acid composition as 
it is affected by raw material and fermentation. International Journal of Food Properties, 13(3), 648-656. 
Angelov, A., Goteheva, V., Kuncheva, R. & Hristozova, T. (2006). Development of new oat- based probiotic 
drink. International Journal of Food Microbiology, 112: 75-80. 
 
Arıcı, M., & Dağlıoğlu, O. (2002). Boza: a lactic acid fermented cereal beverage as a traditional Turkish food. 
Food Reviews International, 18(1), 39-48. 
Arslan, S. (2011). Probiyotik Boza Üretimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi. 
 
Birer, S. (1987). Boza Yapımı ve Özellikleri.. H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gıda 341-343,Ankara. 
 
Blandino, A., Al-aseeri, M.E., Pandiella, S.S., Cantero, D. & Webb, C. (2003). Cereal-based fermented foods and 
beverages. Food Research International, 36: 527-543. 
Sanders, M.E. (1998). Overview of functional foods: emphasis on probiotic bacteria. International Dairy Journal, 
8: 341-347. 
 
Botes, A., Todorov, S. D., Von Mollendorff, J. W., Botha, A., & Dicks, L. M. (2007). Identification of lactic acid 
bacteria and yeast from boza. Process Biochemistry, 42(2), 267-270. 
Charalampopoulos, D., Wang, R., Pandiella, S.S. & Webb, C. (2002). Application of cereals and components in 
functional foods. International Journal of Food Microbiology, 79: 131-341. 
 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1382 
 

Duran Balkan, N. (2011).  Keçiboynuzlu Bozanın Bazı Kalitatif Özelliklerinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi. 
 
Gotcheva, V., Pandiella, S.S., Angelov,A., Roshkova,Z.G. & Webb,C. (1999). Production of probiotic foods form 
cereals. The 17th ICC, Valencia, Spain. 
 
Gotcheva, V., Pandiella, S.S., Angelov,A., Roshkova,Z.G. & Webb,C. (2000). Microflora Identification of The 
Bulgarian Cereal-Based Fermented Beverage Boza. Process Biochemistry 36: 127-130. 
 
Güven, K., & Benlikaya, N. (2005). Acid pH produced by lactic acid bacteria prevent the growth of Bacillus cereus 
in boza, a traditional fermented Turkish beverage. Journal of food safety, 25(2), 98-108. 
Holzapfel, W.H., Geisen, R. & Schillinger, U. (1995). Biological preservation of foods with reference to protective 
cultures, bacteriocins and food-grade enzymes. Int.J. food Protec. 24 : 343-362. 
 
Kancabaş, A., & Karakaya, S. (2013). Angiotensin‐ converting enzyme (ACE)‐ inhibitory activity of boza, a 
traditional fermented beverage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(3), 641-645. 
 
Kedia, G., Wang, R., Patel, H & Pandiella, S.S. (2007). Use of mixed cultures for the fermentation of cereal-based 
substrates with potential probiotic properties. Process Biochemistry, 42: 65-70. 
 
Martenson, O., Biorklund, M., Lambo, A.M., Duenas-Chasco, M., Irastorza, A., Holst, O., Norin, E., Welling, G., 
Oste, R. & Onning, G. (2005). Fermented, Ropy, oat-based products reduce cholestreol levels and stimulate the 
bifidobacteria flora in human. Nutrition Research, 25: 429-442. 
 
Nout, M.J.R & Motarjemi, Y. (1997). Assesment of Fermentation As A Household Technology For Improving 
Food Safety: A Joint FAO/WHO Workshop. Food ontrol. Vol:8, No:5-6, 221-226. 
 
Poutanen, K., L. Flander & Katina, K. (2009). Sourdough and cereal fermentation in a nutritional perspective. 
Food Microbiology, 26: 693-699. 
 
Stanson, C., Ross, R.P., Fitzgerald, G.F. & Sinderen, D. 2005. Fermented functional foods based on probiotics and 
their biogenic metabolites. Current Opinions Biotechnology, 16: 1-6. 
 
Şahin İ. (1982). Asit Fermentasyonları. A.Ü. Ziraat Fak. Teksir No:78. A.Ü. 
Basımevi, Ankara.142 s. 
 
Todorov, S. D. (2010). Diversity of bacteriocinogenic lactic acid bacteria isolated from boza, a cereal-based 
fermented beverage from Bulgaria. Food Control, 21(7), 1011-1021. 
Turantaş, F. (1998). Fermente Gıdalar. Gıda Mikrobiyolojisi. 475-476 s.Mengi Tan Basımevi, İzmir. 
 
Türker, İ. (1974). Fermantasyon Teknolojisi. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları No : 553, Ank. Üniv. Basımevi, 

Ankara. 
 
Uylaşer, V. (2004). Boza mikroflorasını oluşturan bazı mikrorganizmalar ve probiyotik etkileri. Geleneksel 

Gıdalar Sempozyumu, Van, ss: 428-32. 
 
Von Mollendorff, J. W., Todorov, S. D., & Dicks, L. M. T. (2006). Comparison of bacteriocins produced by lactic-
acid bacteria isolated from boza, a cereal-based fermented beverage from the Balkan Peninsula. Current 
microbiology, 53(3), 209-216. 
 
Yeğin, S., & Üren, A. (2008). Biogenic amine content of boza: A traditional cereal-based, fermented Turkish 
beverage. Food Chemistry, 111(4), 983-987. 
 
Zorba, M., Hancıoğlu, Ö., Genç, M., Arslan, A., Ova, G., & Karapınar, M. (2000). The choice of starter culture 

combinations for the boza production by using sensory evaluation and determination of the chemical and reological 
properities. Improved Traditional Foods For The Next Century. Graficas Barrastil Valencia, İspanya, 79-83. 
 
  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1383 
 

165-)  YEŞİL ALANLARIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ 

Zuhal EMLEK SERT1, Aslı KALKIM1, Sevcan TOPÇU1 

1Ege Üniversitesi , Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D., İzmir 

Giriş 

Dünyada üç milyardan fazla insan kentsel alanlarda yaşamakta ve bu rakamın 30 yıl içinde altı milyara çıkması 

beklenmektedir (Masashi vd. 2017). Kentsel alanlarda yaşayan insanların sayısının artması, daha fazla insanın 

daha az yeşil alan miktarına sahip konut ortamlarında yaşama ihtimaliyle karşı karşıya olduğu anlamına 

gelmektedir (Maas, Verheij, Groenewegen, De Vries and Spreeuwenberg, 2006). Kentsel yaşam tarzı fiziksel 

aktivite düzeylerinin azalması, sosyal ve psikolojik tüketimin artması, kronik stres gibi bir takım olumsuz 

sonuçlara neden olmaktadır (Masashi vd. 2017; Braubach vd. 2017). Bunun sonucu olarak, kronik ve bulaşıcı 

olmayan hastalıklar kentsel alanlarda giderek yaygınlaşmaktadır (Masashi vd. 2017).  

Lunduguist (2000)’e göre dünya efsanelerinde bahçe; acı ve keder içinde olan insanların dinlenmek, korunmak ve 

kendilerini iyileştirmek için bir sığınak olarak seçtikleri güvenilir yerler olarak tarif edilmektedir (Bulut ve Göktuğ, 

2006; Pouya, 2016). Doğanın sakinleştirici ve iyileştirici özelliği çok eski çağlardan beri bilinmekte ve 

kullanılmaktadır. Ancak teknolojideki ve modern tıptaki gelişmeler ile birlikte doğanın tıp dünyasındaki öneminin 

azaldığı bilinen bir gerçektir. Son yirmi yıldır ise doğanın ve özel olarak tasarlanmış terapi bahçelerinin insan 

sağlığındaki iyileştirici rolü yeniden gündeme gelmeye başlamıştır (Pouya, 2016). 

Gelişme 

Parklar, bahçeler, oyun alanları, doğal ve yeşil alanlar ile etkileşim; psikolojik rahatlama, stresi azaltma, suç işleme 

davranışını azaltma, sosyal uyumu teşvik etme, fiziksel aktiviteyi destekleme, iyileşmeyi hızlandırma, çocuklarda 

dikkat eksikliği sorunu azaltma gibi insanlar için çeşitli zihinsel, fiziksel ve sosyal faydalar sunmaktadır (Barton, 

2009; Braubach vd. 2017). Tüm bu yararlı etkileri ile toplumdaki morbidite ve mortalite oranları 

azaltılabilmektedir (Braubach vd. 2017). Doğayla düzenli temasın; psikolojik iyi oluş, genel sağlık ve sosyal uyum 

gibi olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Araştırmalar yeşil alan miktarının; 

depresyon ve anksiyete belirtilerini, diyabet, obezite, dolaşım ve kalp hastalığı dahil olmak üzere çeşitli kronik ve 

bulaşıcı olmayan hastalıkların insidansını önemli ölçüde azalttığını belirtmektedir. Bu sonuçlar bireylerin sağlıklı 

bir yaşam sürdürmesinde doğanın önemli bir etkisi olduğunu bizlere göstermektedir. (Elıngs, 2006; Bulut ve 

Göktuğ, 2006).  

Yeşil alanların insan yaşamındaki önemini ortaya koyan birçok araştırma mevcuttur. Hollanda'da yapılan 

epidemiyolojik bir çalışma, bol yeşil alana sahip mahalle sakinlerinin, genel sağlıklarının olumlu yönde 

etkilediğini göstermiştir (Maas vd. 2006). Takano, Nakamura ve Watanabe (2002) tarafından yapılan kohort tipi 

çalışmanın sonuçları, bol yürünebilir yeşil alana sahip bir mahallede yaşamanın daha düşük bir ölüm riski ile 

ilişkili olduğunu göstermiştir. Tyrväinen, Ojala, Korpela, Lanki, Tsunetsugu ve Kagawa (2014)nın 

çalışmalarından elde edilen bulgulara göre, doğa alanlarına yapılan kısa süreli ziyaretlerin bile, algılanan stresi 

azaltma üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Bir başka çalışmada ise; doğal ortamda yapılan fiziksel 

aktivitenin diğer ortamlarda yapılan fiziksel aktiviteden daha fazla psikolojik ve fizyolojik faydaya sahip olduğu 

belirlenmiştir (Pretty, Peacock, Sellens ve Griffin, 2005). Bunun yanı sıra yeşil alanların artmasının, fiziksel 

aktiviteyi de arttırdığı tespit edilmiştir (Kaczynski ve Henderson, 2007; Jong, Albın, Skärbäck, Grahn and Björk, 

2012).  Dadvand ve arkadaşları (2014), daha yeşil yerleşim bölgelerinde ve ormanlara yakın yerlerde yaşamanın 

daha az hareketsiz zaman ve düşük kilolu veya obez olma riskinin azalması ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 
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Pouya (2016)’nın doktora tez çalışmasında; doğal alanlarda zaman geçirmenin ortopedik engelli çocuklar üzerinde 

olumlu etki yarattığı ve bu alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerin engelli çocukların motor, dil, sosyal ve duygusal 

gelişimleri ile öz bakım becerilerini geliştirdikleri görülmüştür. Litvanya’da yapılan bir müdahale çalışmasında, 

parkta yürüyüşün yoğun bir kentsel sokakta yürümekten daha fazla kalp atım hızını arttırdığı ve diyastolik kan 

basıncını azaltmada daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca yeşil bir alanda (park gibi) yürümenin koroner arter 

hastalarının rehabilitasyonunda etkili olabileceğini öne sürmüşlerdir (Grazuleviciene vd. 2015). Japonya'daki 

çalışmalar, 70 yaşın üzerindeki bireylerde beş yıllık sağ kalım oranının, yürüme için daha fazla alana ve oturma 

yerlerine sahip olma ve ağaçlıklı sokakların bireylerin yakınlarında yer alması ile olumlu bir ilişki olduğunu 

göstermiştir (Takano, Nakamura ve Watanabe, 2002). Vılleneuve, Jerrett, Su, Burnett, Chen, Wheeler ve Goldberg 

(2012)in Kanada'da yaklaşık 575.000 yetişkin üzerinde yaptıkları bir kohort çalışması sonucunda, artan yeşil 

alanın mortalite oranlarında azalmaya neden olduğunu bulmuştur.  

Sonuç 

Kanıtlar kentlerdeki yeşil alanların sağlık için birçok faydasının olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, tüm 

bireylerin yeşil alana yeterli erişiminin olması son derece önemlidir. Bunun için ülkeler, politika yapıcılar, kent 

planlamacıları ve halk sağlığı çalışanları arasında daha güçlü etkileşimler ve işbirlikleri gerekmektedir. Ayrıca 

çocuk, yetişkin ve yaşlılar için var olan yeşil alanların kullanımını arttıracak sağlıklı yaşam biçimi programları 

düzenlemek ve bu konuda bireylerin farkındalığını kazandırmak sağlık profesyonellerinin önemli sağlığı 

geliştirme girişimlerinden biri olacağı düşünülmektedir.  

 

  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1385 
 

 

Doğal Çevre 

 (tip, kalite vb.) 

 

Doğa ile temas 

(sıklık,süre, 

miktar) 

 

Hava kalitesi 

*partikül madde 

azalması 

*ozonda artış 

*aeroallerjenlerde 

artış 

 

 

 

Fiziksel aktivite 

*yürüyüşü arttırmak 

*oyunları arttırmak 

 
Sosyal dayanışma 

*komşularla 

iletişimi arttırmak 

*toplumsal 

duyarlılığı 

arttırmak 

 
Stres 

*strese maruziyeti azaltmak 

*başa çıkama kaynaklarının edinilmesi 

*bilişsel, duyuşsalpsikososyalrestorasyon 

 

Sağlıkve iyilik (performansta 

iyileşme, mutluluk, koroner kalp 

hastalığında azalma, depresyon 

veya kardiyovasküler hastalık 

mortalitesi, uzun ömür, vb.) 

 

mesafe, hava durumu, algılanan güvenlik vb. gibi bazı faktörler etkiyi değiştirebilir 

 yaş, cinsiyet, meslek, kültürel bağlam vb. gibi bazı faktörler etkiyi değiştirebilir. 
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166-)  PATİENTS COMPLAİNTS ASSOCİATED WİTH MECHANİCAL BOWEL 

PREPARATİON BEFORE ELECTİVE COLORECTAL SURGERY: A QUASİ-

EXPERİMENTAL HOSPİTAL-BASED STUDY 

MÜJGAN AYDEMİR, HOSSEIN ASGARPOUR 

BACKGROUND: Beside changes in blood values and electrolytes, complaints can be occur during bowel 

preparation. Patients general condition should be assess during bowel preparation.  

OBJECTIVE: To determine patients complaints associated with mechanical bowel preparation (MBP) before 

elective colorectal surgery. 

METHODS: This quasi-experimental, hospital-based study was conducted at General Surgery Clinic of Adnan 

Menderes University Hospital, Turkey. The study sample included of 64 elective colorectal surgery patients who 

scheduled for MBP in preoperative period. The inclusion criteria were as follows: voluntary particiapation in the 

study and aged ≥18, consious and oriented to place, time and person, and mobilized and no global or recieve 

aphasia. The exclusion criteria were as follows: fever in preoperative period, recieve any cardiac agent in 

preoperative period. Pain, fatigue and sleep quality were assessed 1 hour before MBP. The fleet enema was applied 

rectally in left lateral position. Patients mobilized for bowel contents evacuation after 8-10 minutes at the end of 

MBP and patients were placed in semi-Fowler's position (30°) after taking the bed. Patients were assessed in terms 

of nause, vomiting, change of taste in mouth, abdomen cramp, abdomen pain, bloating,  stomach ache, sweating, 

palpitation, dyspnea and vertigue at specified times.  

RESULTS: Before MBP, mean pain and fatigue score and sleep quality were 3.69±3.20, 4.28±3.6 and 6.69±3.2, 

respectively. The most reported complaints just right after, 20 and 40 min after MBP were stomach ache, sweating, 

abdomen cramp, bloating and palpitation, respectively. The most reported complaints 60 minutes after MBP were 

stomach ache, abdomen cramp, bloating, sweating and palpitation, respectively. Additionally, an increase in 

stomach ache, abdomen cramp, bloating, sweating and palpitation were observed related on MBP. The results 

showed that stomach ache, palpitation, bloating, sweating and abdomen cramp complaints were significantly 

difference over time, from 1 hour before MBP to 60 min after MBP (P<.05) 

Conclusion: Serious complaints such as palipitation, sweating and ect. developed associated with MBP. Study 

results proved that disadvantage is gained by MBP before elective colorectal surgery. Carefully patients 
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assessment during and after MBP will be of a benefit to clinicians in terms of quality of care, patients follow-up 

and surgical outcomes.  

Key words: Mechanical Bowel Preparation; Colorectal Surgery; Quality of Care 

1. Background  

Nowadays, mechanical bowel preparation (MBP)  is performed routinely in the elective colorectal surgeries, 

minimally invasive surgeries (laparoscopic or robotic), radical cystectomy and before endoscopical procedures 

such as colonoscopy (1-5). The goal of MBP is to clear the large bowel of feces to minimize the rate of infective 

and anastomotic complications after elective colorectal surgery (6-8). Even though, the recent studies are more in 

favor of operating on gut without MBP but controversies still exist (6). The study results showed that there were 

no differences on postoperative complication rates in patients with MBP versus no MBP in abdominal surgeris (1, 

8-14). However, a study results showed that to provide better bowel cleansing effective bowel preparation is 

required for the patients with diabetes, renal diseases and  chronic obstructive pulmonary disease (15). Moreover, 

study results showed that MBP has many negative side effects such as fatigue, dehydratation, electrolyte 

imbalance, cardiac and renal dysfunction and ect after surgery (8-10, 16-19). Patients genral condition should be 

monitored during bowel preparation (18). The aim of this study was to investigate patients complaints associated 

with MBP before elective colorectal surgery in preoperative period. This study findings will be provided evidence-

based practice raletaed on MBP. 

2. METHODS 

This quasi-experimental hospital-based study was conducted between 01 March- 27 July 2017 on General Surgery 

Clinic patients who scheduled for MBP in preoperative period at Adnan Menderes University Hospital, Turkey. 

The inclusion criteria were as follows: voluntary particiapation in the study and aged ≥18, consious and oriented 

to place, time and person,  mobilized and no global or recieve aphasia patients. The exclusion criteria were as 

follows: fever (body temperature ≥ 38.3°C) in preoperative period, recieve any inotropic or cardiac agent in 

preoperative period and transport to operation room during 1 hour following MBP. For sample size, the results of 

Advanced Repeated Measures ANOVA Power Analysis with power set as 0,85, effect size 0.74 and standard 

deviation 4.95, a selection of 32 patients were sufficient for this study. The total research sample comprised of 64 

patients without control group. 

Written approvals were obtained from the Ethics Board of a University Faculty of Medicine E. 124125, University 

Hospital Chief Physician, General Surgery Head of Department and Directorate of Nursing Services of 
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the University Hospital. Informed consent was obtained from all patients after explaining the objectives of the 

research in preoperative period. For the collection of data, a modified socio-demographic, patients follow-up, and 

patients complaints associated with MBP forms were used. The forms were developed based on the literature. For 

mechanical bowel preparartion fleet enema 133 solution (Monobasic Sodium Phosphate 19 g, Dibasic Sodium 

Phosphate 7 g) was used. Additionally, for pain NRS-V (20), for fatigue Visual Analogue Scale for Fatigue (21), 

and for sleep quality Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (22-23) were used. Patients socio-demographic data 

and nutrition risk score were assessed after patients addmission. Patients were assessed for pain, fatigue and sleep 

quality 1 hour before MBP. After preparing of MBP devices and providing of patients privacy, anal region were 

assessed in terms of irritation, wound, infection or etc. Patients were placed in left- lateral position and fleet enema 

applied slowly for 2-3 minutes, and then patients were placed in semi-Fowler's position. Patients mobilized for 

bowel contents evacuation after 8-10 minutes at the end of procedure and then patients were placed in semi-

Fowler's position after taking the bed.  Patients were assessed in terms of nause, vomiting, change of taste in 

mouth, abdomen cramp, abdomen pain, bloating, stomach ache, sweating, palpitation, dyspnea and vertigue 1 hour 

before, just before, right after, at the end of 20, 40 and 60 minutes after MBP.  

For statistical analysis, SPSS version 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used. The Shapiro-Wilk test was 

employed to test the normality of the distribution of data. The descriptive characteristics were expressed as 

percentages in the categorical variables and as means, standard deviation and medians. The Friedman̍s Test was 

used to compare patients complaints in different periods. Statistical significance was set at p < 0.05, as appropriate. 

3. Results 

The mean age of patients was 64.12±11.48 and 65.6% of the patients were men. Regarding disease diagnosis 

25.0% of the patients had colon cancer, and 32.8% had diabetes mellitus and the nutrition risk screening-2002 

score in 70.3%  was 1. Before MBP, 62.5% of patients had pain and in 71.9% of patients, PSQI score were >5 . 

Mean (median) pain, mean (median) fatigue and PSQI scores were 3.69±3.20 (4.0), 4.28±3.6 (4.0), 6.69±3.2, 

respectively.  

The study results showed that the most reported complaints just before MBP were  stomach ache, dry mouth, 

burping, bad taste in the mouth, bloating and nausea, respectively. The most reported complaints just right after, 

20 and 40 min after MBP were stomach ache, sweating, abdomen cramp, bloating and palpitation, respectively. 

The most reported complaints 60 minutes after MBP were stomach ache, abdomen cramp, bloating, sweating and 

palpitation, respectively. Additionally, an increase in stomach ache, abdomen cramp, bloating, sweating and 

palpitation were observed related on MBP. Friedman Test results showed that stomach ache, palpitation, bloating, 
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sweating and abdomen cramp complaints were significantly difference over time, from 1 hour before MBP to 60 

min after MBP (P<.05). (Table1) 

Table 1. Distribution of Patients Complaints Associated With MBP at Specified Times 

Complaints 1 hour 
before 
MBP 
n(%) 

Just 
before 
MBP 
n(%) 

Right 
after 
MBP 
n(%) 

20 min 
after 
MBP 
n(%) 

40 min 
after 
MBP 
n(%) 

60 min 
after 
MBP 
n(%) 

P Value 
 
Friedman 
Test 

Stomach ache 34 (53.1) 35 (54.7) 41 (64.1) 46 (71.9) 45 (70.3) 37 (57.8) <0,001* 

Palpitation 3 (4.7) 7 (10.9) 14 (21.9) 12 (18.8) 9 (14.1) 4 (6.3) <0,001* 

Bloating 21 (32.8) 20 (31.3) 27 (42.2) 34 (53.1) 30 (46.9) 24 (37.5) <0,001* 

Sweating 12 (18.8) 15 (23.4) 32 (50.0) 41 (64.1) 35 (54.7) 20 (31.3) <0,001* 

Abdomen cramp 17 (26.6) 18 (28.1) 27 (42.2) 31 (48.4) 30 (46.9) 27 (42.2) <0,001* 

Bad taste in mouth 31 (48.4) 32 (50.0) 34 (53.1) 36 (56.3) 36 (56.3) 35 (54.7) 0,059 

Nausea 25 (39.1) 26 (40.6) 27 (42.2) 26 (40.6) 25 (39.1) 22 (34.4) 0,456 

Dry mouth, burping 34 (53.1) 31 (48.4) 25 (39.1) 22 (34.4) 24 (37.5) 29 (45.3) 0,361 

Vomiting 9 (14.1) 9 (14.1) 7 (10.9) 9 (14.1) 7 (10.9) 4 (6.3) 0,384 

Vertigo 2 (3.1) 1 (1.6) 2 (3.1) 4 (6.3) 3 (4.7) 0 (0.0) 0,116 

Dyspnea 6 (9.4) 6 (9.4) 7 (10.9) 6 (9.4) 5 (7.8) 5 (7.8) 0,824 

 

4. Discussion    

The ideal MBP should be safe, cost-effective and easy to administer, and have minimal acceptable side effects. 

The goal of MBP before elective colorectal surgery is to clear the large bowel of feces and therefore reduce the 

number of bacteria in the lumen of the bowel to minimize the rate of infective and anastomotic complications (8). 

Although the MBP facilitate the achievement of the surgical technique, there is evidence of gastrointestinal 

discomfort and systemic consequences such as diarrhea, bloating, hydroelectrolytic disturbances of cardiac risk in 

cardiac patients (1, 24, 25).  

Studies results regarding MBP prior to elective colorectal surgery showed no significant differences in surgical 

site infection (7, 8, 10-12), lenght of stay in hospital (12, 26) anastomic leakage (12,14), fascia layer evisseration, 

and time beginning of oral feding (12). The reults of a study showed that bowel anastomosis can be applied safety 

without MBP and multidiciplinary studies are needed to support the changes in the application (13). A study results 

could not find statistically significant differences between patients with MBP versus no MBP, in terms of 
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anastomotic leakage, mortality rates, need for reoperation and wound infections (25). Rollins et al. (2018) meta-

analysis study results showed that the use of MBP does not affect the incidence of postoperative complications 

when compared with no preparation. Hence, MBP should not be administered routinely prior to elective colorectal 

surgery (6). Guenaga et al. Systematic review study results showed no significant evidence that patients benefited 

from bowel preparation prior to surgery (27). 

In Fa-si-oen et al. (2005) study MBP did not reduce microbial contamination of the peritoneal cavity during 

surgery and MBP did not alter the correlation between bacteria cultured from the colonic anastomosis and those 

cultured from the subcutis after closure of the abdomen (28). 

The results of a study showed the hazardous physiological effects such as dehydration associated with MBP (29). 

In Severge randomized prospective study to compare the effects of soydum fosfat and senna sorbitol on colon 

cleaning before colonoscopy, no important difference in vital paramteres was observed, however,  senna sorbitol 

provides better colon cleaning specially in left colon and changes in the electrolytes were less (17). In Askarpour 

et al. study to compare bowel preparation for colorectal surgery with and without mannitol, leucocytosis, 

hypernatremia, hypokalemia and increase of bowel sonuds were observed (19). Cohen reported nausea, vomiting, 

abdomen cramp and bloating, general discomfort associated with MBP preparates (18). In Severge (2009) and 

Beyaz (2009) studies, the most complaints were nausea and stomach ache (17, 30). Matsou et al. reported serious 

complications associated with MBP in cardiac or renal patients (31).  

This study results have demonstrated that serious complaints such as stomach ache, palipitation, sweating and ect. 

were associated with MBP. Additionally, an increase these complaints were observed related on MBP. This study 

proved that disadvantage is gained by MBP before elective colorectal surgery. Patients pain, fatigue and poor sleep 

quality before MBP can be affect the results of the study. Consequently, carefully assessment of patients general 

condition and patients consequences before, during and after MBP will be of a benefit to clinicians in terms of 

quality of care, and patients follow-up. Study results will be provide in developing evidence-base practice in 

preoperative period and patients outcomes. 
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Özet 

Küresel enerji talebi çoğunlukla doğalgaz, petrol ve kömür ile sağlanmaktadır. Bu fosil yakıtların tükenmeye 

başlaması yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından biri olan hidrojen, çeşitli yollarla üretilmektedir. Maliyet ve uygulanabilirlik açısından hidrojen 

üretim yöntemleri değerlendirildiğinde biyolojik hidrojen üretimine son yıllarda önem verilmeye başlanmıştır. 

Biyolojik hidrojen üretimi, karışık veya spesifik kültür için kullanılacak olan atık veya atıksuların karakteristik 

(organik bileşik ve besin maddeleri) yapısına bağlı olarak gerçekleşir. Bu çalışmada soğuk pres çörek otu yağı 

üretimi yapan üreticilerin, çöpe atmak üzere oldukları atık çörek otu posaları değerlendirilerek karanlık 

fermantasyon yöntemi ile hidrojen üretim potansiyeli araştırılmıştır. Biyohidrojen üretim çalışmalarında spesifik 

veya karışık kültürler kullanılarak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, saf türlerin maliyetinin yüksek olması ve 

karışık kültürün temininin kolay olması nedeniyle karışık kültür tercih edilmiştir. pH 6.0'da iz element miktarları 

aynı ve organik madde (ön işlemsiz ve ön işlemli) miktarları farklı değerlerde olan 120 mL hacimli kesikli 

reaktörler kurulmuş olup 37 0C'de işletilmiştir. Ön işlem uygulanmamış atık çörek otu reaktörleri arasından en iyi 

performans 6.66 gr.L-1.çörekotu organik yüklemesi olan reaktör olup 498.10-4 mL hidrojen üretimi olduğu 

belirlenmiştir. Atık çörek otuna ön işlemin uygulandığı (ekstrakt sıvısının alınıp kullanılmış olduğu), reaktörler 

arasında ise en iyi performans  6.66 gr.L-1.ekstraktçörekotu organik yüklemesi olan reaktör olup 254.10-4 mL 

hidrojen üretimi olduğu tespit edilmiştir. Atık çörek otuna ön işlem uygulanmış ve uygulanmamış olması 

bakımından hidrojen üretimi değerlendirildiğinde ön işlem uygulanmayan atıktan daha iyi sonuç alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Biyohidrojen, atık, çörek otu, kesikli reaktör. 

Determination of Biological Hydrogen Production Potential of Organic Waste at pH 6.0 

 

Abstract 

Global energy demand is mostly supplied by natural gas, oil, and coal. These fossil fuels have begun to deplete, 

which reveals out the need to attach importance to renewable energy sources. Hydrogen, which is one of the 

renewable energy sources, is produced in various ways. When hydrogen production methods are evaluated in terms 

of cost and applicability, it can be concluded that biological hydrogen production has gained importance in recent 

years. Biological hydrogen production occurs depending on the features (organic compounds and nutrients) of the 

waste or wastewater to be used for mixed or specific culture. In this research, waste black cumin residues that were 

about to be thrown away by the producers of cold pressed black cumin oil, were assessed and the potential of 

hydrogen production by dark fermentation method was investigated. Biohydrogen production studies were 
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conducted using specific or mixed cultures. Mixed cultures were preferred in this research because of the high cost 

of pure species and the convenience of obtaining mixed cultures. 120 mL-volume batch reactors with the same 

amounts of trace elements and different amounts of organic matter (non-pretreated and pretreated) were established 

at pH 6.0 and were run at 37 0C. Among the non-pretreated waste black cumin reactors, the reactor with 6.66 gr.L-

1.blackcumin organic load displayed the best performance with 498.10-4 mL of hydrogen production. As for the 

reactors where the waste black cumins are pretreated (where extract fluid is taken and used) the reactor with 6.66 

gr.L-1.extractblackcumin organic load displayed the best performance with 254.10-4 mL of hydrogen production. 

Assessment of hydrogen production in terms of pre-treated and non-pretreated waste black cumin showed that, a 

better result was obtained from the non-pretreated waste.  

Keywords: Biohydrogen, waste, black cumin, batch reactor. 
 
Giriş 

Son yıllarda hızlı nüfus artışı küresel enerji talebini artırmış ve bu durum fosil yakıtların aşırı kullanılmasına yol 

açmıştır. Hidrojen gazı, yüksek enerji veriminden (122 kJ/g) dolayı temiz bir alternatif enerji taşıyıcısıdır. Ayrıca, 

hidrojen yanma sürecinde atık olarak sadece su buharı üretir. Bu durum, hidrojeni çevre dostu ve yanıcı bir enerji 

kaynağı olarak cazip hale getirmektedir. Saf hidrojen (H2) eksikliği ve yüksek üretim maliyeti yakıt kaynağı olarak 

hidrojenin kullanılmasının önündeki başlıca engeldir. Elektroliz ve suyun termal dekompozisyonu gibi işlemler, 

fosil yakıtların üretiminde kullanılan standart yöntemlerden daha pahalıdır. Hidrojen şu anda, öncelikli olarak 

doğal gazın, yüksek yoğunluklu yakıtların ve petrolün yenilenmesiyle üretilmektedir. Ayrıca, fototrofik 

organizmalar tarafından biyolojik olarak veya bir fermantasyon süreci ile de üretilebilir. Enerji kaynağı endüstriyel 

veya evsel atık su veya katı atıkta bulunan organik bileşiklerden elde edildiğinde biyolojik hidrojen üretimi 

sürdürülebilirdir. Bu kaynaklar yaygın olarak kullanılabilir olup ucuz ve çevre kirliliğini kontrol etmek için bunları 

değerlendirmek gerekir. Ayrıca, fermantatif hidrojen üretimi ortam sıcaklıklarında ve ışıksız steril olmayan 

koşullar altında gerçekleştirilebilmekte olup oksijen sınırlama problemleri yoktur. Fermantasyon süreci boyunca, 

karbohidratlar gibi kompleks organik bileşikler daha basit bileşiklere (organik asitler ve alkoller) hem fakültatif 

hem de zorunlu anaerobik mikroorganizmalar yardımı ile hidrojen üretimini desteklemektedir. Bu proseslerde 

reaktör tipi, organik yükleme oranı, hidrolik bekletme süresi, pH, aşıya (çamur) uygulanan ön işlemler ve reaktör 

içeriğini karıştırma hidrojen üretimini etkileyebilir. Ayrıca, hidrojen üretimi atık veya atık su özelliklerine bağlı 

olup mikroorganizmalar için mevcut olan organik bileşiklere ve besin maddelerine bağlıdır. Makrobesinler (N, P 

ve S) ve mikro besin maddeleri (Fe, Ca, K, Mg, Zn, Mn, Cu, Mo ve Co) biyolojik metabolizma için gereklidir. Bir 

mikroorganizmanın beslenme ihtiyaçları genellikle, hücrenin kimyasal bileşiminin bir analizi ile tanımlanır ve bir 

mikroorganizmanın hayati fonksiyonları için gerekli maddeler, sınırlayıcı faktörler olarak adlandırılır. Bu nedenle, 

ortamdaki fazla veya yetersiz besin maddesi seviyeleri, biyolojik aktiviteyi ve mikrobiyal çeşitliliği etkileyerek 

baskın fermentasyon ürünlerinde değişikliklere neden olabilir  (Lovato, Bravo, Ratusznei, Rodrigues, & Zaiat, 

2015); (Das & Veziroglu, 2001)  (Anzola-Rojas, Fonseca, Silva, Oliveira, & Zaiat, 2015); (Das, 2009); (Oztekin, 

Kapdan, Kargi, & Argun, 2008). 

 

Materyal ve Metod 

Atık çörek otunun, biyolojik hidrojen üretim potansiyelini belirlemek amacıyla 120 mL hacimli laboratuvar ölçekli 

kesikli reaktörler tercih edilmiştir. Bu reaktörlerde, alışma evresi tamamlanmış olan sürekli beslemeli 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1398 
 

reaktörlerden alınmış aşı (çamur) kullanılmıştır. Sürekli beslemeli reaktörlere ise anaerobik atıksu arıtma 

tesisinden alınmış karışık çamur ısıl ön işlem uygulanarak eklenmiştir. Ön işlem uygulanmış atık çörek otuna, 

dekoksiyon ekstraksiyon yöntemi uygulanarak ekstrakt sıvısı ile çalışılmıştır. Reaktör hacminin dörtte birinde gaz 

toplanacak şekilde; atık veya atık ekstrakt sıvısı, aşı (çamur) ve iz elementler (FeCl3.6H2O, MgSO4.7H2O, NH4Cl, 

CaCl2.2H2O, KH2PO4, NiCl2.6H2O, ZnCl2, Na2MoO4.2H2O, CoCl2.6H2O, MnCl2.4H2O, CuCl2.H2O, H3BO3) 

(Fang, Li, & Zhang, 2006) kesikli reaktörlere eklenerek 4-5 dakika süre ile azot gazıyla oksijenin ortam içerisinden 

uzaklaştırılması amaçlanmıştır. 37 0C'de çalkalayıcı inkübatör aracılığıyla reaktörlerin karışması sağlanmıştır. 

Atığa ön işlem uygulanmış ve uygulanmamış olmasına göre farklı organik yükleme oranları ve pH 6.0'da 

çalışılmıştır. Ön işlem uygulanmayan atığın denendiği çalışmada, iz elementler arıtılmamış musluk suyunda 

çözünerek reaktöre eklenmiştir. Ön işlem uygulanmış (ekstrakte edilmiş) atığın denendiği çalışmada ise iz 

elementler ekstrakt sıvısında çözünerek reaktöre eklenmiştir. Gaz sızdırmaz musluklu cam şırınga kullanılarak gaz 

numuneleri alınmış ve bekletilmeden ölçüm yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Ön işlem uygulanmamış ve uygulanmış atık çörek otu 2.22 gr.L-1 (Şekil 1 ve 2 (A)), 4.44 gr.L-1 (Şekil 1 ve 2 (B)) 

ve 6.66 gr.L-1 (Şekil 1 ve 2 (C)) organik yükleme oranlarında ve pH 6.0 değerinde olacak şekilde materyal ve metod 

bölümünde bahsedildiği üzere ikişer tekrarlı olmak üzere kurulmuş sonuç ortalamaları alınarak Şekil 1 ve Şekil 

2'de verilmiştir. Reaktörlerde, kurulumu takip eden ikinci saatte gaz ölçümleri yapılmış olup hidrojen ve metan 

üretimi olmadığı, karbondioksit ve azot olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 1-A ve Şekil 1-B reaktörlerinde 20. saatlerde sırasıyla hidrojen üretiminin 66.10-4 mL ve 243.10-4 mL olduğu 

sonraki saatlerde ise hidrojen miktarında düşme olduğu tespit edilmiştir. 66. saat itibari ile hidrojen üretiminde 

azalma devam ederken metan üretimi başladığı belirlenmiştir. 

Şekil 1-C reaktöründe 8. saatte 96.10-4 mL hidrojen üretimi olduğu 17. saat itibariyle keskin artışla 498.10-4 mL 

hidrojen üretimi olduğu belirlenmiştir. 17. saatten sonra hidrojen üretiminde azalma olmuştur. 21. saatte 450.10 -4 

mL hidrojen üretimi belirlenerek 104. saate kadar sadece hidrojen üretimi olmuştur. 104. saatten sonra hidrojen 

üretiminde azalma devam ederken metan fazı başlamıştır. 
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Şekil 1. Farklı Organik Yüklemelerde Ön İşlem Uygulanmamış Atıktan Hidrojen Üretimi 
 
Şekil 2-A reaktöründe kurulumu takip eden ilk saatlerde hidrojen üretimi olmamış olup 17. ve 20. saatlerde 107.10-

4 mL hidrojen üretimi belirlenmiştir. 20. saatten sonra hidrojen üretiminde azalma olmuş ve 63. saatte hidrojen 

üretimi durmuştur. Şekil 2-B reaktöründe 17. saatte hidrojen üretimi 136.10-4 mL olarak belirlenmiş olup bu 

saatten sonra hidrojen üretim miktarında düşme olmuştur. 68. saatten itibaren metan fazı başlamıştır. Şekil 2-C 

reaktöründe ise 17. saatte 254.10-4 mL hidrojen üretimi tespit edilmiş olup bu saatten sonra hidrojen üretiminde 

azalma olmuştur. 85. saat itibariyle metan fazı başlamıştır. 
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Şekil 2. Farklı Organik Yüklemelerde Ön İşlem Uygulanmış Atıktan Hidrojen Üretimi 
 
Biyohidrojen çalışmalarında çoğunlukla atıksular kullanılmıştır. Bu araştırmadaki gibi atıkların kullanıldığı 

çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışmada, bütün reaktörlerde kurulumu takip eden ilk saatlerde metan ve hidrojen 

üretimi olmaması bakterilerin ortama alışmasını göstermektedir. Literatürdeki çalışmalarda fazla veya yetersiz 

organik madde miktarının hidrojen üretimini olumsuz etkileyeceği bildirilmiştir. Grafiklerden görüldüğü üzere; 

ön işlem uygulanmamış atık ve ön işlem uygulanmış atık (ekstrakt sıvısı) çalışmasında organik madde miktarı 

arttıkça hidrojen üretimi artmıştır.  

 

Sonuç 

Hidrojen üretim yöntemlerinden biri olan karanlık fermantasyon yöntemi ile; atıklar veya atıksular kullanılarak 

hidrojen üretimi daha ekonomik duruma getirilebilir. Kesikli reaktörlerde iz element miktarları, pH ve sıcaklık 

değerleri aynı tutulup sadece organik madde (ön işlemli ve ön işlemsiz) miktarı değiştirilerek atık çörek otunun 

biyolojik hidrojen üretim potansiyeli araştırılmıştır. Bütün reaktörlerde pH 6.0'da biyohidrojen üretimi olduğu 

tespit edilmiştir. Ön işlem uygulanmamış atığın, ön işlem uygulanmış atık ekstraktından daha iyi hidrojen üretim 

potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Biyolojik hidrojen üretimini diğer yöntemlere göre avantajlı yapan 

maliyetinin düşük olması ve uygulanabilirliğidir. Bu gibi nedenlerle önümüzdeki yıllarda biyohidrojen üretim 

çalışmalarının artacağı düşünülmektedir. 

 

Teşekkür 

Bu çalışma, TÜBİTAK (Proje No: 116Y502) tarafından desteklenmiş olup, gaz analizleri Harran Üniversitesi 
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Abstract 
The aim of this study to evaluate the dissociation of pure casein solutions (without whey proteins) induced by 

heating different heating temperature and holding time. Therefore, whey protein-free casein solutions produced by 

a combination of microfiltration with a ultrafiltration from the skim milk in a dilfiltration mode. The whey protein-

free casein solutions were heated in the temperature range of 120-145°C with various holding time by a plant 

heating equipment. After heating the casein solutions were ultra centrifuged at 100.000 g, 20°C for 60 min. After 

that the serum phase of heated casein solutions was separated from the pellet. The serum phase of heated casein 

dispersions was analysed on the total protein content in order to control how far occured a dissociation of casein 

fractions from the colloidal phase to the serum phase. It could be detected that the higher the heating temperature 

and holding time are, the higher the dissociated casein concentration in the serum phase. The results showed that 

the total protein concentration in the serum phase rises from 0.3 on 0.85%. Strictly linear dependence exists 

between the logarithm of the rate constants and the reciprocal value of the absolute temperature in the respective 

temperature range. The energy of activation was 113.9 kJ/mol, in which chemical reactions occured.  

Keywords: Dissociation, Membrane Separation, UHT treatment, Whey protein-free casein 

 

Isıl İşlemle Kazein Misellerinin Dissoziasyonu 

Özet 

Çalışmanın amacı saf kazein çözeltisinin (serum proteinsiz) farklı sıcaklık ve tutma süresindeki dissoziasyonunu 

araştırmaktır. Bunun için, yağsız sütten serum proteinlerinin ayrılması mikrofiltrasyon/diyafiltrasyonun 

ultrafiltrasyonla combine edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen serum proteinsiz kazein çözeltisi 120-145°C 

arasında farklı sürelerde ısıtıldı. Isıl işlem sonrasında kazein çözeltileri 100.000 x g, 20°C'de 60 dakika 

santrifüjlenlenmiştir. Isıtılmış kazein çözeltilerinin serum fazındaki protein kosantrasyonu dissosiyasyonun ne 

kadar olduğunu tespit etmek için olarak analiz edilmiştir. Isıl işlemin yoğunluğuna ve uygulama süresine bağlı 

olarak serum fazındaki kazein misellerinin konsantrasyonunun arttığı saptanmıştır. Protein konsantrasyonunun 

%0.3'den %0.85'e yükseldiği belirlenmiştir. Hız sabitlerinin logaritması ve mutlak sıcaklığın karşılıklı değerleri 

arasında doğrusal bir bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Aktivasyon enerjisinin 113.9 kJ/mol değeriyle kimyasal 

reaksiyonların meydana geldiği bölgede olduğu saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Dissoziasyon, Membran separasyon, UHT ısıl işlem, Serum proteinsiz kazein  

 

 

Introduction 

An ultrahigh heat treatment or the high heat treatment of the milk leads also to the proteolysis or hydrolysis of 

milk proteins. However, there are so far few data are present concerning these chemical modifications. At higher 

temperatures the peptide bonds of the proteins are exposed a partial isomerization by trans to cis configuration; 

the latter configuration is instable and more susceptible from nature to the heat-induced hydrolysis. Due to the 
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high content of proline present in the various casein monomers, the formation of secondary and tertiary structures 

is hindered. Casein micelles, therefore, possess a remarkably heat-stable structure (Holt and Sawyer, 1993, 

Kumosinski et al., 1993). 

Earlier works showed that proteolysis of the caseins in the milk during the heating which was determined by 

quantifying the formation of non-protein nitrogen (NPN)) was linear with increasing time. NPN content increased 

from 5.5 to 7.5% of the total nitrogen after heating at 120°C for 30 minutes holding time (Walstra and Jenness, 

1984). According to Saidi and Warthesen (1993) it exists a linear relationship between the increase of NPN 

concentration and temperature intensity. At the end of 6 h heating at 80 and 100°C, increased in NPN were 33 and 

47%, respectively. After 40 min at 120°C, increased NPN was 43%. They pointed out that about 20% of total N 

was solubilized after 5 h at 120°C. The NPN content of the not heated milk makes 5% (4-8%) of the total nitrogen 

content and consists mainly of urea, orotic acid, creatinin, creatin, free amino acids and ammonia (Schlimme, 

1990). The formation of soluble casein is one of the main reasons for the destabilisation of casein micelles by 

heating, because the soluble casein formed by heating is rich in κ-casein (Aoki et al., 1974).   

Hustinx et al. (1997) showed that the soluble peptide during the heating at 140°C for 100 minutes long formed 

linear. Fifteen different at pH 4.6 soluble peptide were identified, nine of them originated from αS1-casein, one 

from αS2-casein, three from β-casein and two from κ-casein. Morales and Jimenez Perez (1998), detected the 

formation of two in 12% TCA-soluble peptides, concluded that proteolysis is described zero-order kinetics and 

has the activation energy of 55 and 90 kJ/mol.  

The casein fractions have different heat resistance. αS-casein (in particular αS2-casein) and κ-casein are more 

sensitive to thermal hydrolysis than β-casein in relation. Fox (1981) showed that αS2-casein is most sensitively 

protein fraction group opposite of the heat treatment. The peptide bonds, which contain asparagine acid and 

residues, are particularly rapidly hydrolysable (Gaucheron et al., 2000, Guo et al., 1989, Hustinx et al., 1997). A 

proteolysis of the κ-caseins is expected that it has an influence on the zeta potential and on the hydration of the 

casein micelles. Deamidation of the micellare caseins can affect heat stability by changing net protein charge and 

the release of ammonia promote the Maillard reaction (Metwalli and Van Boekel, 1998).  

The NPN concentration increased with increasing temperature intensity due to the development of ammonia. Van 

Boekel (1999) examined both ammonia and NPN formation. It is determined the quantity of the NPN components, 

which were formed, the concentration of the NPN was much larger than the ammonia content. The ammonia 

content was on the average only 10-15% of the NPN content. The portion of the NPN to the total nitrogen was 

after heating at 140°C considerable high up to 20% and is indicated from Van Boekel (1999) that a substantial part 

of the protein was decomposed into small fragments.  

It was concluded that with a heating of caseinate at 130°C polypeptides are formed, the partly at pH 4.6 soluble 

and thus they are not caseins (Mohammad, 1985).  

It is shown that there are controversy statements about the increase of the NPN concentration of heated sodium 

caseinates or milk during heat treatment under UHT-conditions. Therefore, the goal of this study was to investigate 

the heat-induced proteolysis of heated whey protein-free casein dispersions over the measurements of total protein 

concentration in the serum phase after UHT treatment. In addition, the kinetic parameters of this process as energy 

of activation, the rate of reaction, the order of reaction exc. must be described.  
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Materıal and methods 

Raw materials  

Pasteurised skim milk (72 °C, 15 s) was obtained from the local dairy.   

Production of whey protein-free casein solutions 

Whey protein-free casein solutions were produced by means of microfiltration (MF) with a combination of 

ultrafiltration (UF) in the diafiltration mode. UF was performed using a DDS module 36, membrane type GR 60 

PP (DSS AS, Nakskov, Denmark) with a surface area of 3 m2. The membranes were made from polysulphone with 

a nominal cut-off of 25 kDa.  

The MF module (7P19-40GL, APV, Silkeborg, Denmark) had 7 multichannel elements (SCT, Bazet, France) each 

consisting of 19 channels (total surface area 1.68 m2). The membrane material was -Al2O3 with a selective layer 

of zirconium oxide (nominal pore-size 0.1µm). The MF unit plant was operated according to the UTP (Uniform 

Transmembrane Pressure) principle (Kersten, 2001, Kulozik and Kersten, 2002).  

Heating conditions 

The casein solutions were heated in a pilot heating plant, using tubes with a diameter of 5 mm and a volume of 20 

ml (stainless steel). Saturated steam up to 0.6 bar was used to heat the samples. The heating was performed 

depending on the determination between 120 and 145 °C for 10 to 1200 s holding time and cooled to about 20°C 

with cold water.  

Chemical Analyses  

The total protein content of the serum samples was measured by using a nitrogen analyser FP-528 (Leco, 

Mönchengladbach, Germany) which is based on the method after Dumas (Wiles et al., 1998).  

The whey protein content (β-Lactoglobulin A and B, α-Lactalbumin) was determined by RP-HPLC according to 

Beyer (1990) 

 

Separation of serum phase of heated casein dispersions from the micellar casein  

After heating (at different temperatures and holding time) the casein solutions at 100 000 g, at 20°C and 1h long 

with a ultra centrifuge (Beckmann L7-65, monastery new castle, Austria) to separate the serum phase of the casein 

dispersions from the pellet. The serum phase of heated casein dispersions were analysed on the total protein 

concentration by using a nitrogen analyser FP-528 to determine the protein concentration.  

Results and discussions 

Influence of heat treatment of casein solutions on the changing of pH value 

The pH of milk depends closely on temperature. During heating, the most important change is that dissolved 

calcium and phosphate become partly insoluble and largely associate with the casein micelles. Therefore the milk 

becomes more acidic. Below 60°C, changes are small, whereas above 80°C any further increase in temperature 

has little effect. The reaction reverse at room temperature, though very slowly (Walstra and Jenness, 1984).  

In Fig.1 is shown the pH development of casein solutions against temperature and holding time. While the pH 

value of not heated casein solution was 6.76, decreased the heated at 120°C for 1200 s casein solution 6.55. If the 

heating applied at 135°C for 400 s and 135°C 400 s, decreased the pH 6.38 and 6.5, respectively. The decrease of 

pH value is related with above explained factors.  
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Fig. 1 pH development of casein solutions against temperature and holding time 

The determination of the total protein content in the serum phase of heated casein dispersions  

After heating between 120 and 145 °C the casein solutions were ultra centrifuged. The serum phases were 

separated carefully from the pellet. The total protein concentration of the serum phase was analysed. In Fig. 2 is 

shown the total protein concentration increased depended on the temperature and holding time. As seen in Fig. 2 

the concentration of the protein in the serum phase of heated casein dispersions increased with increasing 

temperature and holding time. While the native sample has a protein concentration of over 0.3%, after heating at 

120°C for 1200 s holding time increased to 0.7%. After a heat treatment at 145°C / 200 s holding time reached 

0.85% protein content, which is the highest protein concentration in investigated temperature conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 The total protein concentration independence of the temperature and holding time the serum phase of 

heated casein dispersions  

Arrhenius equation for the total protein concentration in the serum phase of heated casein solutions  

Fig. 3 shows the temperature dependence of the rate constants for the changing of the total protein concentration 

is represented after Arrhenius for the temperature range of 120-145°C. The reaction rate constants are 
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logarithmised and are plotted as a function of the reciprocal value of the absolute temperature. Strictly linear 

dependence between the logarithm of the rate constants and the reciprocal value of the absolute temperature in the 

respective temperature range, which permits the determination energy of the activation. Temperature also has an 

exponential effect on the changing of the total protein concentration of the casein micelles. The activation energy 

was determined as 113.91 kJ/mol, in which chemical reactions occur, such as destruction of vitamins, browning 

reactions aggregation of serum proteins, blocking of lysine, oxidation of ascorbic acid, formation of 

hydroxylmethlyfurfural (HMF), inactivation of enzymes (Kessler, 1996). The correlation coefficient represents as 

0.9809 at a 95 % confidence level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Temperature dependence of the rate constants for the changing of total protein concentration of casein 

micelles according to Arrhenius for the temperature range of 120-145°C 

 

Conclusions 

As known heating of milk causes several changes. One of them is known heat-induced dissociation of casein 

micelles from colloidal phase into the serum phase. In this study, the influence of heating on the increase of the 

total protein concentration in the serum phase was investigated. It was found that a proteolysis/dissociation occur 

during heating of the casein solutions which could be detected by measuring of the total protein content in the 

serum phase. The protein concentration increases from 0.3% on to 0.85%. in the investigated area between 120-

145°C with different holding time. The data of dissociation of casein micelles allow the description of reaction 

kinetically and calculation of activation energy The energy of activation was 113 kJ / mol in which chemical 

reactions occur.  
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169-)  YEMEKLİK BAKLAGİLLER ÖNEMLİ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI MIDIR? 
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Özet 

Bu çalışma, bitkiler alemi içerisinde büyük bir grubu oluşturan ve beslenmede önemli bir yere sahip olan protein 

bitkileri baklagillerin yapılmış çalışmalar incelenerek antioksidan kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağı ile 

ilgilidir. Baklagiller, yüksek protein, sindirilebilen/sindirilemeyen karbonhidratlar, polifenoller gibi değerli besin 

karakteristiği ve düşük maliyeti nedeniyle tüketici tarafından tercih edilen gıdalardır. Yeni yapılan birçok çalışma 

mercimek, nohut, fasulye, soya gibi tane baklagillerin antioksidan kapasitelerinin de yüksek olduğu görülmüştür. 

Baklagillerin birçoğunun orjin merkezinin ülkemiz olması ve mutfak kültüründeki yerini de dikkate aldığımızda 

diyetlerimizde, tarımsal faydaları nedeniyle tarımı sistemlerimizde vazgeçmememiz gereken ve üzerinde 

araştırmaların yoğunlaştırılması gereken bitkilerdir. 

Anahtar kelime: Baklagiller, antioksidan 
 

 

ARE GRAIN LEGUME CROPS ARE IMPORTANT ANTIOXIDANTS SOURCE ? 

Abstract 

This study deals with the fact that protein plants, which constitute a large group within the plant kingdom and have 

an important place in the diet, can not be used as an antioxidant source by studying the studies of leguminous 

plants. This is a compilation work about antioxidants on the legume crops. Many new studies have shown that the 

antioxidant capacity of grain legumes such as lentils, chickpeas, beans and soybeans is also high. As we take into 

account the fact that most of the leguminous plants are the country of origin and the place in the culinary culture, 

our diets are the plants that should not be abandoned in our agriculture systems due to agricultural benefits and 

should be investigated. 

Key words: legume plant, antioxidants 
 
 
Giriş 

Yaşamın devam edebilmesi, hareket, iş yapabilme ve büyüme gibi bütün fizyolojik olaylar, enerji tarafından 

sağlanır. İnsanlarda enerji, aerobik canlılar gibi oksijene ihtiyaç duyan oksidatif metabolizma yani aerobik 

metabolizma tarafından kontrol edilen reaksiyonlar sonucu elde ederler. Oksijen, oksidatif metabolizma sırasında 

enerji eldesi için suya indirgenirken çok az bir kısmı da “serbest radikaller” adı verilen, elektronlarını kaybetmiş 

zararlı maddelere dönüşür.  Bu esnada moleküllerin yapı ve fonksiyonlarını değiştirebilir, hatta pek çok dokuda 

hücre hasarı meydana gelebilir. Ortaya çıkan hasara “oksidatif hasar” denir. Serbest radikallerin oluşturduğu hasarı 

önlemek için vücut, antioksidanlar olarak bilinen birçok savunma sistemi geliştirmiştir.  Diyetlerde antioksidanları 

yüksek miktarda içeren gıdaların kullanımı, oksidasyonun neden olabileceği hasarları azaltmaktadır (Rice-Evans, 

Packer 1998). Antioksidanlar serbest radikal oluşumunu engelleyerek, oluşan serbest radikallerin aktivitesini 

durdurarak veya azaltarak oksidasyonun neden olabileceği hasarların önüne geçen bileşikler ya da sistemlerdir 

(Singh ve Singh, 2008).  
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Antioksidanlar, enzimatik ve enzimatik olmayan (endojen ya da eksojen) olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar. 

Enzimatik olmayan antioksidanlar, birçok besinden elde edilebilmekte olup en yaygın bulunanları polifenol 

bileşenlerdir (Wootton ve Ryan, 2011). Endojen antioksidanlar arasında enzimler, hormonlar, çeşitli asitleri 

sayabilmek mümkündür. Eksojen antioksidanlarda ise vitaminler, mineraller, polifenoller, karotenoidler önemli 

ölçüde yer kaplamaktadır. Flavonoidler,  bitki orjinli gıdalarda bulunan polifenolik bileşiklerdir. Araştırmalara 

göre 4000 den fazla flavonoid tanımlanmıştır (Hollman ve ark. 1996).  

Flavonoid türevlerinden olan flavonlar; otlarda, flavonollar; sebze, meyve ve içeceklerde, kateşinler; meyve ve 

içeceklerde, antosiyanidinler; meyvelerde, isoflavonlar ise sebze ve baklagillerde bulunmaktadır. 

Sekonder metabolitler olan antioksidanlar bitkilerde farklı içeriklerde veya miktarlarda bulunmaktadır. Hollman 

ve ark. (1996), 24 farklı enzim veya enzim sisteminde (bağışıklık sisteminde, hücre bölünmesi, detoksifikasyon 

mekanizmalarında) çalışan flavonlar ve flavonolların etkisi olduğunu belirlemiştir. Bitkilerin yenilebilir 

kısımlarında flavonollar ve flavonlar sadece glikozitler olarak, yani şekerlere bağlı olarak bulunur. Bitkilerde 

80'den fazla farklı şeker grubu,  flavonoidlere bağlı bulunmuştur. Doğada 179 farklı quercetin glikozitlerinin 

bulunduğu bildirilmiştir (Çizelge 1).  

 
 
Çizelge 1. Çeşitli gıdalarda bulunan flavonol ve flavon içerikleri 

Flavonol ve flavon içeriği Gıdalar  

Düşük(<10mg/kg veya<10mg/lt) Kabak, ıspanak, havuç, bezelye, mantar, armut, çilek 

Orta(<50mg/kg veya<50mg/lt) Portakal suyu, beyaz şarap, filtre kahve, marul, bakla, kırmızı 

biber, domates, elma, üzüm, kiraz 

Yüksek(>50mg/kg>50mg/lt) Domates suyu, kırmızı şarap, çay, brokoli, hindiba, fasulye, 
kereviz, soğan, kızılcık 

 
Çizelgede görüldüğü üzere baklagil bitkilerinden olan bezelye düşük, bakla orta ve fasulye yüksek oranda flavonol 

ve flavon içeriğine sahiptir. 

Çeşitli literatürlere göre;  baharatlar, sifalı otlar, kakao kabukları, kahve çekirdekleri, yulaf, çay, fasulye, bakla, 

bezelye, domates, kızılcık, sebzeler (özellikle soğan ve biber), zeytin yaprağı ve soya fasulyesi gibi bitkisel 

ürünlerde antioksidan etkisinin yüksek olduğu bildirilmiş ve ticari açıdan en fazla ümit verici olanların biberiye 

ve yulaf ekstraktları olduğu belirtilmiştir (Sherwin, 1990).  

 
Yemeklik Tane Baklagiller 

Yemeklik tane baklagiller insan beslenmesinde zengin protein taşıyan bu nedenle de protein bitkileri olarak da 

sınıflandırılan besinlerdendir. Diğer bitkisel kaynaklı besinler ile karşılaştırıldıklarında yüksek protein, düşük yağ 

içeriği, diyet lifler, vitaminler, folik asit ve tuzları, mineral maddeler (yüksek potasyum, fosfor, kalsiyum ve demir, 

düşük sodyum) ve fenolik maddeler (polifenoller ve doğal antioksidanlar) gibi besin değeri bakımından birçok 

üstünlüğe sahiptirler. Bu bitkiler Leguminosae familyasına aittirler. Leguminosae (Fabaceae) 700 cins ve 18000 

tür içeren büyük bir familyadır.  Dünya’da yaklaşık 69 milyon ton üretim  ile 2 milyardan fazla insan için önemli 

besin kaynağıdırlar. Dünyada tüketilen bitkisel proteinlerin %22’si, karbonhidratların %7’sini oluşturlar. 

Besleyicilik açısından; yüksek protein, karbonhidrat, düşük yağ oranı, bakımından oldukça zengindirler. 
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Türkiye, baklagil tüketimi açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda dünyadaki baklagil 

üretiminin %1.5’i Türkiye’de yapılmaktadır (FAO, 2015). Dünya’da nohut üretiminde 3., mercimek üretiminde 4. 

sırada yer almaktadır (TUİK, 2010-2015). Aynı zamanda ülkemiz, yemeklik baklagillerden nohut, mercimek, 

bezelye ve baklanın orjin aldığı coğrafyanın içerisindedir. 

 
Antioksidanlar İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Tarımsal anlamda en önemli stres şartları biyotik ve abiyotik olarak gruplandırılmakta ve bu stres şartları ne kadar 

azaltılabilirse ürün verimliliği o kadar yüksek olmaktadır. Bu stres şartlarının ortadan kaldırılabilmesi için de 

bitkilerin stres şartları altındaki fizyolojik değişkenliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.   

Bir tarımcı gözüyle bitkilerde yer alan ve doğal olarak isimlendirilen antioksidanları;  bitkilerin stres şartlarına 

dayanıklılığını artırma ve gıda olarak alındığında insan sağlığını koruyucu etkisi olmak üzere iki temel başlık 

halinde değerlendirilir. 

 
Stres Şartlarına Dayanıklılıkta Antioksidanların Önemi 

Bazı stres koşularına bağlı olarak çeşitli dokularda antioksidan enzim düzeylerinin değişebileceğini gösteren 

birçok çalışma yapılmıştır. Genellikle serbest radikallere karşı antioksidan savunma enzimleri olan süperoksit 

dismutaz, katalaz enzimleri ve yöntem olarak lipid peroksidasyon yöntemi ile yürütülmüş çalışmalara 

rastlanmaktadır. 

Randhir ve ark. (2004), bakla filizleri dopamin türevi olan L-Dopa bakımından zengindir. Glikoz-6-

fosfatdehidrogenaz aktivitesi çimlenmenin 7. gününde fenolik maddelerdeki artışla zayıflamıştır. Çimlendirilmiş 

filizlerin fenolik içerikleri % 700, L-Dopa içerikleri de kontrolle kıyaslandığında %59 artmaktadır. Buna bağlı 

olarak yüksek antioksidan aktivitesi de artmaktadır. Bitkiler biyotik ve abiyotik strese adaptasyon sağlayabilmek 

için koruyucu biyokimyasal sistemler ve fenilproponoidden türeyen fenolik maddelerin sentezini gerçekleştirir. 

Stresi uyaran fenilproponoid metabolizması bitkilerde kanıtlanmıştır.  

Ercan (2008), 7 gün süreyle kuraklık (% 20 peg 6000) ve tuz (150 mm NACI) stresine maruz bırakılan 14 günlük 

mercimek (Lens culinaris medik cv. Sultan) fidelerinle yaptığı çalışmada; askorbat peroksidaz, glutatyon redüktaz 

ve prolinin  tuz stresi altındaki bitkilerde hem gövde hem de kök dokuların, reaktif oksijen türlerinin bertaraf edilip 

moleküllerin ve membranların korunmasıyla antioksidan savunmada önemli rolleri olduğu, glutatyon redüktaz  ve 

prolinin aynı zamanda kuraklığın oluşturduğu etkilere karşı da temel bir koruma mekanizması olarak görev 

yaptığını  belirlemiştir. 

Çevik (2009), kuraklık stresi altında kuraklığa toleransları farklı olan AWC611 (kuraklığa dayanıklı) ve ILC8617 

(kuraklığa duyarlı) nohut çeşitlerinde askorbat ve glutatyon uygulamalarının antioksidan sistemleri üzerine etkileri 

araştırmıştır. Nohut bitkileri 35 günlük iken 10 gün süre ile kuraklık stresine maruz bırakılmıştır. Kuraklık stresi 

altındaki bitkilerde antioksidan enzim aktiviteleri (katalaz hariç) ve antioksidan madde konsantrasyonlarının 

yükseldiğini, askorbat ve glutatyon  uygulamaları ile birlikte her iki genotipteki bitkilerin yapraklarındaki askorbat 

peroksidaz akvititesi, askorbat ve glutatyon içeriği arttığını, superoksit dismutaz  ve glutatyon redüktaz  

aktivitelerinin azaldığını tespit etmiştir. 

Dünya çapında su kaynaklarının miktar ve niteliklerinde meydana gelen düşüşler nedeniyle kuraklıklar ortaya 

çıkmakta ve kuraklık stresi bitki yetiştiriciliğinde her geçen gün daha fazla stres yaratmakta ve ekonomik öneme 

sahip bitkilerin normal fizyolojik işlevlerinde değişikliklere yol açmaktadır. Bu durum stres koşullarına dayanıklı 
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bitki türlerinin yetiştiriciliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmalarda özellikle antioksidanların nasıl hareket 

ettiği önem kazanmaktadır.  

Abid ve ark. (2017), bakla bitkisinde kuraklık stresini çalışmışlardır. Yüksek antioksidan enzim aktivitesine sahip 

olan ve prolin içeriği birikimi, dehidrasyon, ısı şok proteini ve miyelobla stomatoz gen ekspresyon seviyesi yüksek 

olan Hara çeşiti kurak stresine daha toleranslı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Teker (2017), mercimekte orabanş kaynaklı biyotik strese karşı ozmotik koruyucu olan glisin betain'in (GB)  

antioksidan savunma sisteminde neden olduğu değişimleri ve canavar otu enfeksiyonuna karşı koruma sağlayıp 

sağlamadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Büyüme parametreleri incelendiğinde; Özbek çeşidinde tüm streslerde 

büyüme baskılanmış ama GB uygulamasıyla bu baskı azalmıştır. Özellikle kök dokusunda kurağa dayanıklı Sultan 

1 çeşidi fizyolojik ve biyokimyasal olarak Özbek çeşidine kıyasla canavarotu ve kuraklık streslerine daha dayanıklı 

bulunmuştur.  

Nur (2004), yaptığı çalışmada, iki mercimek (Lens culinaris, Medik.) çeşidini NaCI stresi altında yetiştirilmiştir. 

Antioksidan enzimleri arasında, superoksit dismutaz en yüksek aktivite artışı göstermiştir. Askorbat peroksidaz 

enzim,  glutatyon redüktaz enzimi ve katalaz enzim aktivitesinde iki çeşidinde yaprak dokularında anlamlı artışlar 

olduğu gözlenmiştir. Sonuca göre, tuz stresi sebebiyle yaprak dokusunda oluşan zarar, kök dokusundakinden daha 

fazla olmuştur. Ayrıca iki çeşit karşılaştırıldığında, laboratuvar koşulları altında çeşitlerden birinin tuza karşı daha 

yüksek tolerans gösterdiği belirlenmiştir.  

Akgül (2010), karanlıkta büyüyen, açık renkli, anormal derecede uzun, daha zayıf ve ince görünümlü (etiyole) 

fasulye fidelerinde antioksidan enzim aktiviteleri, hidrojen peroksit, malondialdehit ve total fenolik madde 

miktarlarını araştırmıştır. Etiyole fidelerde antioksidan enzim aktiveleri, hidrojen peroksit, malondialdehit ve 

prolin miktarı kontrol ve de-etiyole fidelere göre daha fazla artmıştır. Işığın fenolik bileşik sentezini artırdığı 

sonucuna varılmıştır. 

Arya ve ark. (2011), baklada Mn’ın kök, gövde büyümesine etkisini,  klorofil, prolin içeriği ve peroksidaz 

aktivitesini çalışmışlardır. Mn seviyesi, artan konsantrasyonuna bağlı olarak kökte 13, gövdede 8 kat artmıştır. En 

yüksek Mn konsantrasyonu gövdede prolin içeriğinde (%75) artışa bağlı olarak guaiacol  peroxidase aktivitesi % 

71’ e çıkmıştır. Sonuçlar bakla bitkisinin antioksidan üretimi sayesinde Mn ‘a maruz kalma ile başa çıkabildiğini 

ortaya çıkarmıştır.  

 

Gıda Olarak Kullanımında İnsan Sağlığı Üzerine Olumlu Etkileri   

Sağlığımız için doğal besinlerin tüketilmesi çok önemlidir. Gıda olarak tükettiğimiz ürünler bünyelerinde 

antioksidan ve fenolik madde gibi birçok yararlı bileşik içermektedir. Bu bileşiklerin vücudumuzda biyolojik 

düzenleyici rolleri, koruyucu ve besleyici özellikleri vardır.  

Antioksidan maddeleri içeren gıdalar, insanları serbest radikallerin neden oldukları oksidatif zararlara karşı 

korumaktadırlar. Antioksidan bileşenlerin en önemli kaynakları bitkisel kaynaklı doğal besin maddeleridir. Bu 

besinlerden alınan antioksidanlar daha çok fitokimyasal antioksidanlar olarak bilinirler. Gıdalarda doğal olarak 

var olan antioksidan ve fenolik maddeler; serbest radikal bağlayıcılar, indirgen ajanlar, metal şelatlayıcılar veya 

singlet oksijen tutucu mekanizmalar yoluyla antioksidan etkilerini gösterirler ve metabolizmaya olumlu şekilde 

etki ederler. Çeşitli gıdalarda bulunan antioksidan madde miktarları ve toplam antioksidan kapasite miktarları  

Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Çeşitli gıdalarda bulunan antioksidan madde miktarları (Wu ve ark. 2004)  
Ürün grupları: H-oracfl 

(µ mol of te/g) 
Tacc 
(µ mol of te/g) 

Tpd (mg of 
Gae/g) 

Fasulye (taze): 2.15 2.43 0.96 
Fasulye (kuru-siyah) 75.93 80.40 0.96 
Fasulye (kuru-kırmızı) 144.04 144.13 8.80 
Bezelye (siyah göbek) 37.07 43.43 12.47 
Bezelye (yeşil) 5.05 6.00 6.47 
Havuç 11.56 12.15 1.25 
Buğday  12.98 14.21 1.71 

 
Çizelge incelendiğinde en yüksek antioksidan madde ve toplam antioksidan kapasite fasulyede (kuru-kırmızı) ve 

en yüksek toplam fenolik madde içeriği ise bezelyede (siyah göbek) tespit edilmiştir. 

Baklagillerin diyet olarak tüketimi kronik dejeneratif hastalıkların toplumda görülme sıklığını azalttır. Baklagiller 

mükemmel bir diyet lifi, choline, lecithin, folate ve polifenoller gibi sekonder metabolitlerce (Çizelge 3) zengin 

kaynaklar ve insan sağlığında önemli role sahiptirler. Baklagiller Ca, Fe ve Zn gibi farklı mineral elementlerin 

kaynağıdır, ancak onların biyoyaralılıkları zayıftır. Düşük biyo yararlılıkları ise; fitik asit ve polifenoller gibi 

fitokimyasallarla ilişkilidir (Turco ve ark. 2016).  

Çizelge 3. Baklagillerde fenolik içerikler ve antioksidan aktiviteleri arasındaki ilişkileri 

        Kaynak: http:/www.turkomp.gov.tr/main 
Çizelge 3’de de görüldüğü gibi antioksidan maddelerden olan β-karoten ve magnezyum en fazla börülcede, alfa 

tokoferol nohutta,  vitamin A börülcede, vitamin C baklada, selenyum ve çinko mercimekte tespit edilmiştir.  

Yapılan çalışmalarda fenolik madde içerikleriyle antioksidan aktivite arasında önemli ölçüde pozitif ilişki 

saptanmıştır. Bu bilgilerin ışığında baklagillerde bulunan fenolik içerik ve antioksidan aktivite arasındaki ilişkiyi 

Çizelge 4’de verilmiştir (Xu ve ark.2007).   

 
 
 

Antioksidant bileşik  Börülce Bakla Fasulye Bezelye Nohut Mercimek 
B-karoten (µg ): 670 

 

308 
  

- 

Likopen (µg ): 
  

0 
  

- 

Alfa tokoferol (mg): 
  

0.38 
  

0.52 
Vitamin A (re): 56 37 26 25 

 

- 
Vitamin E (mg) 
(alfa tokoferol eşdeğeri): 
Vitamin C (mg):  
Taze: 
Dondurulmuş: 

 

 
 
25.1 
- 

 

 
 
29.0 
- 

 
0.38 
 
16.0 
12.6 

 

 
 
28.1 
22.6 

 
2.92 
 
- 
- 

 
0.52 
 
- 
- 

Selenyum (µg ): 
Kuru: 
Konserve: 

 
19.0 
0.0 

 
1.2 
4.5 

 
- 
- 

 
6.6 
0.0 

 
31.1 
- 

 
40.4 
- 

Çinko (mg):  
Yaş: 
Kuru: 
Konserve : 

 
0.88 
4.13 
0.01 

 
0.42 
3.95 
 

 
0.48 
2.51 
0.01 

 
1.13 
2.78 
0.01 

 
- 
3.16 
- 

 
- 
3.60 
- 

Magnezyum(mg):  
Yaş: 
Kuru: 
Konserve: 

 
68 
196 
5 

 
36 
128 
- 

 
34 
150 
19 

 
42 
153 
30 

 
- 
139 
- 

 
- 
85 
- 
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Çizelge 4. Baklagillerde fenolik içerikler ve antioksidan aktiviteleri arasındaki ilişkiler  
 Kaynak: http:/www.turkomp.gov.tr/main 

 
Carbonaro ve ark. (1996), tanen içeren ve içermeyen bakla ve mercimek çeşitler in-vitro proteinin sindirilebilirliği, 

sistinin kimyasal reaksiyonu ve protein parçalanma derecesi incelenmiştir. Çalışmada proteinin sindirilebilirliği 

hakkında bilinenlerin aksine, tanen içeren baklagil tohumlarının yararlı antioksidan aktiviteleri nedeniyle, 

beslenmede kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

Oomah ve ark. (2011), yeşil ve kırmızı mercimek, sarı bezelyenin bütün taneleri ve kabuklarında antioksidan 

aktivitesini araştırmışlardır. Baklagillerde toplam fenolik içerikler ile antioksidan aktiviteleri arasında pozitif 

ilişkili bulunmuştur.  

Jin ve ark. (2012), Bezelye, bakla ve mercimek tohumlarında polimerik flavonoidler, proantosiyanidinleri (PA) 

belirlenmişlerdir. Elde edilen veriler göstermiştir ki bezelye, bakla, mercimek diyetlerde proantosiyanidinlerin 

kaynağı olabilir.  

Chaieb ve ark. (2013), üç farklı dönemde (vegetatif, generatif, olgunluk) 13 bakla çeşitini antioksidan aktivitesi 

bakımından değerlendirilmiştir. Vegetatif ve generatif devrede tüm bitki, olgunlukta ise tam bakla, tane kabuğu, 

kotiledonlar ve tam tohum analiz edilmiştir. Aynı çeşitlerde, bitkilerin farklı devreleri ve farklı kısımlarında 

antioksidan kapasitesinin değiştiği belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucu göstermiştir ki çeşitlerden bağımsız olarak 

bakla iyi bir doğal antioksidan kaynağıdır.  

Yahia ve ark. (2013), 2 ticari ve 8 yerli Tunus bakla çeşitinde toplam fenolikler 100 g kuru ağırlıkta 19.63-28.2 

mg gallic asit, toplam flavonoidler 3.40-7.27 mg/100g arasında değiştiğini sonucuna varmışlardır. Serbest radikal 

aktivitesi 0.374-0.578 mm arasında değişiklik göstermiştir. Baklagillerde fitik asitlerin, minerallerin 

biyoaktivitesini azalttığı ve bazı enzimlerin aktivitesini inhibe ettiği rapor edilmiştir. 

Tekgezer (2014), antioksidan bileşiklerin kanseri önlemede önemli role sahip olduğu araştırmalarla ispatlanmış 

olan soya fasulyesinden elde edilen bazı ürünlerin, hem protein içeriklerini hem de toplam antioksidan kapasitesini 

(TAK) değerlendirmiştir. Cuprac yöntemi ile belirlenen toplam antioksidan kapasiteleri (mmol troloks/100 g) 

büyükten küçüğe: soya unu>soya sütü> soya kıyması> soya filizi> soya peyniri olarak sıralanmıştır. 

Baklagiller Tpc, mg gae/g 

(toplam 
fenolik 
madde) 

Tfc, mg cae/g 
(toplam 
flavonoid) 

Ctc, mg cae/g 
(tanin içeriği) 

Orac, μmol te/g 

Sarı bezelye 0.94 0.13 0.39   8.35 

Yeşil bezelye 0.81 0.12 0.42   5.90 

Mercimek 6.96 3.82 6.07  80.84 

Fasulye 4.04 3.00 3.58  62.57 

Siyah soya 
fasulyesi 

5.57 4.04 1.96 131.34 

Sarı soya fasulyesi 1.71 1.14 0.54  38.73 

Nohut     9.26 

Bakla     36.24 
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Siah ve ark. (2014), Avustralya’da yetiştirilen farklı tohum kabuğu renklerine sahip baklaların antioksidan 

içerikleri; suda bekletme, kaynatma ve basınçlı pişirme yöntemlerinde araştırmışlardır. Suda bekletme, kaynatma 

ve basınçlı pişirme baklada aktif bileşiklerin seviyesini düşürmüştür. Çok miktarda bileşik, ıslatma ve pişirme 

suyuna geçmiştir. Açık kahverengi genotipler kırmızı ve yeşil tanelere benzer seviyede aktif bileşen içerdiği 

saptanmıştır. Deneme sonuçları sağlık açısından maksimum fayda sağlanabilmesi için baklanın pişirme suyu ile 

birlikte tüketilmesinin daha uygun olacağını ortaya koymuştur. 

Vicine ve divicine bakladan ekstrakte edilen doğal fenoliklerden ikisidir. Maksoud ve ark.(2013), fenolik 

bileşiklerin her ikisi Fe, superoksit, hidrojenperoksit, hidroksil radikaller olarak isimlendirilen serbest radikallere 

indirgenen peroksidasyon kabiliyetleri için baklayı test etmişlerdir. Alfa tokoferol, askorbik asit, butilat 

hidroxitoluen (bht), butilat hidroksianisol (bha) ve trolox gibi sentetik ve doğal antioksidanlar kıyaslanmıştır. 

Vicine ve divicine’in , serbest radikaller, hidrojen peroksit- ve hidroksil radikal gaz aktivitesini azaltmada güçlü 

bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Baklada vicine veya divicine en yüksek konsantrasyonu genç tohumlarda 

görülür, konsantrasyon  tohum veya baklanın olgunlaşmasıyla hızla azalır. Vicine ve divicine’ in hipoglisemik   ve 

anti-inflamatuvar  özellikleri nedeniyle baklanın tıbbi bitki olarak  kullanılabileceği rapor edilmiştir. 

Labuda ve ark. (2014), Taze hasat edilen baklaların saklanması ile meydana gelen antioksidan değişimlerini 

belirlemek üzere bir çalışma yapılmıştır. Hasat sonrası 1-4 oC de 7 gün baklalar depolanmış ve L-askorbik asit, 

krolofil (a + b), flavonoidler s (qe), serbest fenolik asitler ve kuru madde  içerikleri belirlenmiştir. Baklalardan 

harmanlanan taze tanelerin renk ve pazarlanabilirlik kalitesinin iyi düzeyde olduğu, bununla birlikte depolamayla 

L-askorbik asit ve krolofil içerikleri önemli miktarda azaldığı gözlemlenmiştir. Biyolojik aktivite de ise çeşitlere 

bağlı olarak önemli değişiklikler tespit edilmiştir. Hasatta tanelerin flovonoid içerikleri 14.98-17.6 mg/100 g taze 

örnek, depolanmış meyvelerden harmanlanan tanelerde 15.36-17.78 mg bulunmuştur. Fenolik asit içeriği ise 

depolanmış baklalarda harmanlanan tanelerde daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Sinha ve ark. (2015), bakla tohumlarının kondense tanen içeriği,  protein bitkileri olan baklagillerde beslenmeyi 

engelleyici madde olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı dokulardaki fenolik bileşiklerin ve bunların 

antioksidatif aktivitelerini belirlemek ve tanımlamaktır. Sonuçlar, baklanın farklı dokularınından hazırlanan 

ekstraklarda   antioksidan  ve kondense tanenler nedeniyle serbest radikalleri süpürebilme aktivitesi olduğu 

görülmüştür.  

 

Sonuç 

Antioksidanlar, sağlıklı bitki yetiştiriciliği sırasında kuraklık, sıcaklık, hastalık, yabancı ot baskısı gibi stres 

şartlarına dayanabilmek ve gıda olarak tüketildiğinde serbest radikallerin etkilerini yavaşlatmak veya durdurmak 

amacıyla önemlidir. İçinde yaşadığımız yüzyılda tarımsal üretimde gerçekleşen ilerlemelere rağmen iklim 

değişikliğine bağlı olarak gittikçe artan kuraklık ve susuzluk nedeniyle ortaya çıkan stres şartlarına karşı mücadele 

edebilmek için bitkilerdeki antioksidanlar gibi mekanizmalardaki değişikliklerin iyice öğrenilmesi gerekmektedir. 

Bunlar bir taraftan bitkileri korurken diğer taraftan insan sağlığında da önemli faydalar yaratmaktadır. Birçok 

sağlık kuruluşu, tüketiciyi sağlıklı beslenmeye yönlendirmekte ve doğal antioksidanlar, sentetik antioksidanlara 

nazaran daha çok tercih etmektedir. Bu durum, tam tahıl ve baklagil grubu mensubu ürünlere yönelimi 

arttırmaktadır.  

FAO 2016 uluslararası baklagiller yılında baklagillerin değişen beslenme alışkanlıklarına yenilmemesi için sağlık 

açısından önemlerini daha fazla ortaya çıkaracak çalışmalar ve tanıtımların yapılması gerektiği kanısına 
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varılmıştır. Türkiye'nin başlıca üreticilerinden olduğu mercimek, yüksek protein miktarının yanında, çeşitli 

biyoaktif bileşenler de bulundurmaktadır. Çeşitli türlerindeki renk farklılıkları, içerisindeki antosiyanin varlığına 

veya miktarına bağlı olarak açıklanmaktadır. Birçok çalışmada, yüksek antioksidan miktarı içerdiği, koroner ve 

kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki önleyici etkisi belirtilmiştir. Nohut da mercimek gibi protein ve diyet lifi 

açısından zengin bir baklagildir. Serbest halde biochanin gibi isoflavonları ve ona bağlı bileşikleri diğer bileşenlere 

oranla daha fazla bulundurmaktadır. Son zamanlarda yabani türdeki ürünler incelenmektedir. Bu türdeki ürünlerde 

yapılan çalışmalarda, yüksek fenolik içeriğe ve antioksidan aktivitesine rastlanmaktadır. Bakla birçok çalışmada 

da görüldüğü gibi andioksidan kapasitesi yüksek bir baklagildir.  

Tüm bu verilerin ışığında, baklagiller hem beslenmemizde hem tarımımızda önemli yere sahip bitkilerdir. 

Yemeklik ve yemlik birçok baklagil bitki türünün orjin merkezi ülkemizdir. Bu nedenle de hem biyolojik çeşitlilik, 

hem mutfak kültüründeki, geleneksel gıdalarımız olmaları da dikkate alındığında bu ürünlerin sağlık açısından 

önemlerini ortaya çıkaracak çalışmalar yaparak hem diyetlerimizden hem de tarım arazilerimizden çıkmamaları 

için gayret sarf edilmelidir.  
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170-)  THE EFFECTS OF DIFFERENT MATERIALS USED IN SOİLLESS CULTURE 

ON DEVELOPMENT AND NUTRIENT UPTAKE OF STRAWBERRY 
 

Saime SEFEROĞLU, Neslihan KELEŞ, Hatice ACAR, Oğuz BATMAZ,  
Sinan COŞKUN, H. Güner SEFEROĞLU 
In the World and Turkey, in recent years, in protected cultivation of strawberry, it has been used different materials 
as soilless medium. The importance of soilless media has been increased by using these materials. The objective 
of this research is to determine the effects of some materials using as soilless media (peat moss, perlite, vermiculite, 
sawdust, bark+sawdust, peat moss+sawdust, peat most+vermiculite, peat moss +perlite) and Hoagland nutrient 
solution on strawberry development and nutrient uptake. The analyses and measures (plant height, number of 
stolon, root weight, chlorophyll a+b, nutrient content) showed that the best results obtained with media include 
peat moss. In terms of plant development and nutrient uptake, peat moss+perlite, pet moss+vermiculite and peat 
moss+sawdust were found as best media in strawberry cultivation. 
Key words: soilless culture, different media, strawberry, nutrient uptake 
 
 
TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE KULLANILAN FARKLI MATERYALLERİN ÇİLEK BİTKİSİNİN 

GELİŞMESİ VE BESLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Saime SEFEROĞLU, Neslihan KELEŞ, Hatice ACAR, Oğuz BATMAZ, Sinan COŞKUN, 
 H. Güner SEFEROĞLU 
Dünya da ve Türkiye’de son yıllarda Örtü altında çilek yetiştiriciliğinde ortam olarak farklı materyaller 

kullanılmaktadır. Bu materyallerin kullanımı ile topraksız tarım yetiştiriciliği de ön plan çıkmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, topraksız tarımda kullanılan bazı materyaller (Torf, Perlit, Vermikulit, Talaş, Ağaç 

Kabuğu+Talaş, Torf+Talaş, Torf+Vermikulit, Torf+Perlit) ve besin çözeltisi olarak Hoagland’ın çileğin gelişmesi 

ve beslenmesi üzerine etkisi incelenmiştir. Yapılan analizler ve ölçümler sonucunda topraksız kültürde çilek 

yetiştiriciliğinde ( bitki boyu,kol sayısı, kök ağırlığı, klorofil a+b, besin maddesi içeriği ) en iyi torf+ karışımlarda 

elde edilmiştir. Çilek yetiştiriciliğinde bitki gelişmesi ve beslenmesi açısından en iyi ortamlar Torf+Perlit, 

Torf+Vermikulit, Torf+Talaş olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler; topraksız kültür, farklı ortamlar, çilek, beslenme 
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171-) DOĞUMA İLİŞKİN ÖZELLİKLER POSTPARTUM DEPRESYON VE 

MATERNAL BAĞLANMAYI YORDUYOR MU? 
 

Prof. Dr. Ayden ÇOBAN1, Prof. Dr. Hülya ARSLANTAŞ2, Prof. Dr. İ. Ferhan DEREBOY3, Arş. Gör. Ezgi SARI2,  

Öğr. Gör. Muazzez ŞAHBAZ4, Uzm Ebe Döndü KURNAZ5 
1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı   
2Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  
3Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 
4Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 
5Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı doğuma ilişkin özelliklerin postpartum depresyonu ve maternal bağlanmayı 

yordama gücünü incelemektir.  

Yöntem: Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini batıda bir ilde kadın 

hastalıkları ve doğum kliniğinde 2014-2016 yılları arasında doğum yapan ve araştırma kriterlerine uyan 229 kadın 

oluşturmuştur. Araştırmada kadınların doğuma ilişkin özelliklerinin belirlenmesinde literatür bilgileri 

doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan form, postpartum depresyon düzeylerini belirlemede Cox ve 

Holden (1987) tarafından geliştirilen ve Engindeniz ve ark. (1996) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği 

yapılan Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği ve maternal bağlanma düzeylerini belirlemede Müller (1994) 

tarafından geliştirilmiş, Kavlak ve Şirin (2009) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış 

Maternal Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 23.0 paket programı kullanılarak geriye 

doğru basamaklı (Backward) regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Araştırma sonuçları; doğuma ilişkin özelliklerin postpartum depresyonun toplam varyansının %33’ünü 

açıkladığını ve doğuma ilişkin özellikler nedeniyle postpartum depresyon riskinin oluşması için en güçlü yordayıcı 

değişkenlerin; baş dönmesi yaşama, perine temizliğinde zorlanma, idrara çıkmakta zorlanma, ayağa kalkmakta 

zorlanma ve baş ağrısı yaşama sorunları olduğunu göstermiştir. Yine doğuma ilişkin özelliklerin maternal 

bağlanmanın toplam varyansının %27’sini açıkladığı ve doğuma ilişkin özellikler nedeniyle maternal bağlanmanın 

problemli oluşması için en güçlü yordayıcı değişkenlerin; baş dönmesi yaşama, perine temizliğinde zorlanma, 

ameliyat yerinde ağrı, bebek bakımında zorlanma, yatak içinde oturmakta zorlanma ve baş ağrısı yaşama sorunları 

olduğu saptanmıştır.  

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçların doğumun yönetilmesinde, anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesinde 

sağlık profesyonellerine ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Doğum, Kadın, Postpartum depresyon, maternal bağlanma.   

DOES YOU HAVE A PREDICTIVE BIRTH RELATED CHARACTERISTICS OF THE POSTPARTUM 

DEPRESSION AND THE MATERNAL ATTACHMENT? 

ABSTRACT 

Aim: The purpose of this research is examine birth-related characteristics predictive power of the postpartum 

depression and the maternal attachment. 

Method: Relational search model was used in the research. The sample of the study consisted of  229 women who 

gave birth in gynecological and obstetric clinics in a city in the west between 2014-2016 and matched the research 

criteria. In the research was used to in order to determine the birth-related characteristics of the women, a form 
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prepared by the researchers in the direction of literature information, to determine postpartum depression levels, 

The Edinburgh Postpartum Depression Scale that developed by Cox and Holden (1987) and made by Engindeniz 

et. al. (1996) validity and reliability study in Turkish and to determine maternal attachment levels, The Maternal 

Attchment Scale that developed by Müller (1994) and made by Kavlak and Şirin (2009) validity and reliability 

study in Turkish. The data of the study were evaluated by backward regression analysis using the SPSS 23.0 

package program. 

Results: The research results showed that birth-related characteristics accounted for 33% of the total variance of 

the postpartum depression and are the strongest predictors for the development of postpartum depression risk due 

to birth-related characteristics; dizziness, difficulty in clearing the perineum, difficulty getting urine out, difficulty 

in getting up, experiencing headache problems. It was determined birth-related characteristics accounted for 27% 

of the total variance of the maternal attachmennt and are the strongest predictors for the development of attachment 

with problem due to birth-related characteristics; dizziness, difficulty in clearing the perineum, pain at the surgical 

site, difficulty in baby care, difficulty in sitting in bed, experiencing headache problems. 

Conclusion: It is thought that results of the study will shed light on birth management, improvement of maternal 

and child health for health professionals. 

Key words: Birth, woman, postpartum depression, maternal attachment. 

 

GİRİŞ 

Gelişimsel kriz ya da kritik bir dönem olarak değerlendirilen gebeliğin kadın yaşamındaki yeri oldukça önemlidir. 

Gebelik dönemi fizyolojik ve psikolojik değişikliklere neden olmaktadır (Da Costa ve ark, 1999). Her gebelik 

birbirinden farklıdır. Bir gebelik esnasında yaşanan özellik diğer bir gebelkte yaşanmayabilir. Gebelik esnasında 

en yaygın görülen ve rahatsızlık veren özelliklerin hormonal değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Gebelik ilerledikçe oluşan diğer rahatsızlıklar uterusun genişlemesi ile ilişkili fiziksel değişimlere atfedilmektedir 

(Davis 1996). 

Birçok kadın gebelik ve doğuma bağlı olarak oluşan fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere kolaylıkla uyum 

sağlarken, bazı kadınlarda hafif, orta ve şiddetli düzeylerde ruhsal hastalıklar ve bebeğiyle bağlanma problemleri 

ortaya çıkabilmektedir. Doğum sonrası dönemdeki ruhsal sorunlar, annelik hüznü, postpartum depresyon (PPD) 

ve doğum sonrası psikoz olmak üzere üç farklı şekilde görülebilmektedir. Bu sorunlardan biri olan PPD 

huzursuzluk, depresif duygu hali, suçluluk, yorgunluk, anksiyete, uyku bozuklukları, ilgi kaybı, intihar fikirleri ve 

diğer somatik belirtilerle seyreden ve doğumdan sonraki 4–6 hafta arasında başlayan bir bozukluktur Postpartum 

dönemde görülen depresyon, sadece anne için değil, bebek ve tüm aile için olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden 

özel bir yaklaşım gerektirmektedir (Kemp et al. 2003; Hehand Fu 2003; Dennis 2004; Dilbaz ve Enez,2007).    

 Maternal bağlanma, davranışsal ve emosyonel düzeyde annenin bebeğine bağlanmasıdır. Maternal 

bağlanma zaman içinde gelişen, birçok etkenden etkilenebilen özel ve eşsiz bir ilişkidir. (Korja, 2012; Mutlu ve 

ark, 2015). Bowlby 1951 yılında, maternal bağlanmayı, anne ve çocuk arasında, sıcak, sürekli, yakın bir ilişkinin 

olması ve bu durumdan her iki tarafında memnun olması ve haz alması olarak tanımlamıştır (Bowlby 1965, 

Bretherton 1992). Anne-bebek bağlanma süreci gebelik, doğum ve postpartum periyodu süresince gelişir ve 

gebelik ve doğumla ilgili olumsuz süreçlerden etkilenir. Bu nedenle sağlık çalışanları tarafından postpartum 

periyodu süresince anne-bebek etkileşimi olabildiği kadar desteklenmelidir (Ard 2000, Tilokskulchai et al. 2002). 
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 Gebelik sürecinin ve doğuma ilişkin özelliklerin anne ve bebek açısından doğum sonrası yaşanılan 

süreçleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilemesi sağlık profesyonellerinin doğum öncesi ve sonrası bakımda bu 

alanlara duyarlı olmasını gerektirmektedir. Sağlıklı aile süreçlerinin sağlıklı nesilleri sağlayacak olması toplum 

ruh sağlığının korunması açısından önemlidir. Bu nedenlerden dolayı bu çalışma doğuma ilişkin özelliklerin 

postpartum depresyonu ve maternal bağlanmayı yordama gücünü incelemek amacıyla yapılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Araştırmanın Tipi 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer 

Araştırma 2014-2016 yılları arasında batıda bir ilde yer alan kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi 

Görüşülecek kadın sayısını belirlemede minimum kişi sayısını hesaplamak için güç analizinden faydalanılmış ve 

regresyon analizi yapılması planlanarak, yordayıcı sayısı 17 alınmış ve Güç= .80; Alfa= .05; d= .15 (orta etki) 

alındığında kadın sayısı 146 olarak belirlenmiştir. Ancak olası kayıplar göz önüne alınarak iki katı kadına 

ulaşılması hedeflenmiştir. Kadınlara doğumdan sonraki 4-6 hafta arasında telefonla ulaşılmıştır. Örneklem 

grubundaki kadınların bazılarının telefonlarına aranması gereken sürede kapalı olması nedeniyle ulaşılamaması 

(n=17), bazılarının eşlerinin anket yapmayı kabul etmemesi (n=18), bazı kadınların telefon numaralarını yanlış 

vermeleri (n=21), bazı kadınların düşük yapmaları (n=7) nedeniyle araştırma toplam 229 kadın ile 

tamamlanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Postpartum dönemdeki bu kadınlara doğum şeklini, doğumunu değerlendirmesini ve doğumuyla ilgili yaşadığı 

sorunları belirlemek amacı ile  alanyazın çalışmaları incelenerek oluşturulmuş olan toplam 18 sorudan oluşan bir 

anket formu, Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği ve Maternal Bağlanma Ölçeği uygulanmıştır.   

Anket Formu: Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket formu Postpartum dönemdeki 

kadının doğum şekli, doğumunu değerlendirmesi ve doğumuyla ilgili yaşadığı sorunları belirlemek amacı ile alan 

yazın çalışmaları (Tilokskulchai ve ark. 2002; Da Costave ark. 1999; Chou ve ark. 2003)   incelenerek 

oluşturulmuş olan toplam 18 sorudan oluşmuştur.  

Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDÖ): Cox ve Holden (1987) tarafından geliştirilen ölçek doğum 

sonrası dönemde depresyon yönünden riski belirlemek, düzey ve şiddet değişimini ölçmek için kullanılmaktadır. 

Kendini değerlendirme ölçeği türündedir. Toplam 10 sorudan oluşmaktadır. Engindeniz ve ark. (1996) tarafından 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılan ölçeğin, tarama için tanı koymaya yönelik kesme puanı 12 olarak 

hesaplanmıştır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,83 olarak bulunmuştur. 

Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ): Türkiye’de Kavlak ve Şirin (2009) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması yapılmış olan MBÖ, annenin bebeğine karşı olan sevgi ve bağlanmasını ölçmek amacıyla Müller (1994) 

tarafından geliştirilmiş 26 maddelik 4’lü Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte her zaman “dört”, hiçbir zaman “bir” puan 

olarak ifade edilmekte olup her madde doğrudan ifadeleri içermektedir ve bütün maddelerin toplamından genel bir 

puan elde edilmektedir. Ölçekten elde edilecek en düşük puan 26, en yüksek puan 104’tür. Yüksek puan, maternal 

bağlanmanın yüksek olduğunu göstermektedir. Kavlak ve Şirin (2009) tarafından yapılmış olan araştırmada 
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ölçeğin Cronbach alfa değeri 1 aylık bebeği olan annelerde 0,77, 4 aylık bebeği olan annelerde 0,82 olarak 

bulunmuştur. Bu araştırmada 4-6 haftalık bebeği olan annelerde ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,83’dür.   

Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler SPSS-23.0/Windows® kullanılarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerde yüzde, 

ortalama±standart sapma,  parametrik testlerden t testi ve geriye doğru basamaklı (Backward) regresyon analizi 

ile değerlendirilmiştir kullanılmıştır.  

Araştırmanın Etik Yönü 

Projenin Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel olmayan Etik Kurulunca 2014/473 protokol 

numaralı ve 56989545/050.04-290 sayı numarası ile etik kurul onayının alınmasının ardından, araştırmanın 

yürütüleceği hastanelerden 17 Kasım 2014-23 Aralık 2015 tarihleri arasında verilerin toplanmasına yönelik kurum 

izni alınmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan postpartum dönemdeki kadınların doğuma ilişkin özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de 

görülmektedir.  

Tablo 1: Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma İlişkin Özelliklerinin Dağılımı 

Değişkenler Frekans (n) Yüzde (%) 

Doğum Şekli  
Normal Doğum  
Sezeryan 

145 
84 

63,3 
36,7 

Doğum Sonrası Kanama 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

60 
169 

26,2 
73,8 

Doğum Sonrası Yatak İçinde Oturma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

80 
149 

34,9 
65,1 

Doğum Sonrası Ayağa Kalkma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

73 
156 

31,9 
68,1 

Doğum Sonrası Kişisel Hijyen 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

13 
216 

5,7 
94,3 

Doğum Sonrası Perine Hijyeni 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

21 
208 

9,2 
90,8 

Doğum Sonrası İdrara Çıkma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

48 
181 

21,0 
79,0 

Doğum Sonrası Gaz Çıkarma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

44 
185 

19,2 
80,8 

Doğum Sonrası Bebek Bakımı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

23 
206 

10,0 
90,0 

Doğum Sonrası Meme ve Meme Ucu 

Sorunları 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

116 
113 

50,7 
49,3 

Doğum Sonrası Ameliyat Yerinde Ağrı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

84 
145 

36,7 
63,3 

Doğum Sonrası Öksürmede Güçlük 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

65 
164 

28,4 
71,6 

Doğum Sonrası Baş Dönmesi 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

58 
171 

25,3 
74,7 

Doğum Sonrası Bulantı Kusma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

21 
208 

9,2 
90,8 
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Doğum Sonrası Sırt Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

54 
175 

23,6 
76,4 

Doğum Sonrası Boğaz Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

13 
216 

5,7 
94,3 

Doğum Sonrası Baş Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

53 
176 

23,1 
76,9 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; postpartum depresyon ile doğum sonrası yaşanan ayağa kalkma (t=2,494, 

p=0,014), kişisel hijyen (t=2,628, p=0,009), idrara çıkma (t=2,837, p=0,005), baş dönmesi (t=3,113 p=0,002) 

sorunları arasında istatistiksel olarak anlamlılık belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre doğum sonrası ayağa 

kalkma, kişisel hijyen, idrara çıkma ve baş dönmesi yaşadıklarını belirten kadınların, belirtilen sorunları 

yaşamayan kadınlara göre postpartum depresyon puan ortalamaları yüksek bulunmuştur  (Tablo 2).  

 

 

Tablo 2: Doğuma İlişkin Özellikler İle Postpartum Depresyon Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Değişkenler n X ± SS Test, t Farklılık 

Doğum Şekli 
Normal Doğum  
Sezeryan 

145 
84 

5,98±5,02 
6,53±5,61 

t=0,774 
p=0,395 

--- 

Doğum Sonrası Kanama 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

60 
169 

7,52±6,24 
5,82±4,80 

t=1,603 
p=0,113 

--- 

Doğum Sonrası Yatak 

İçinde Oturma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

80 
149 

6,71±5,18 
5,89±5,26 

t=1,120 
p=0,264 

--- 

Doğum Sonrası Ayağa 

Kalkma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

73 
156 

7,54±6,06 
5,54±4,69 

t=2,494 
p=0,014 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 

Doğum Sonrası Kişisel 

Hijyen 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

13 
216 

9,84±7,47 
5,96±5,01 

t=2,628 
p=0,009 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 

Doğum Sonrası Perine 

Hijyeni 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

21 
208 

7,28±6,31 
6,05±5,12 

t=1,026 
p=0,306 

--- 

Doğum Sonrası İdrara 

Çıkma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

48 
181 

8,06±6,11 
5,68±4,88 

t=2,837 
p=0,005 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 

Doğum Sonrası Gaz 

Çıkarma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

44 
185 

6,65±6,20 
6,06±5,00 

t=0,673 
p=0,502 

--- 

Doğum Sonrası Bebek 

Bakımı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

23 
206 

6,78±5,16 
6,11±5,26 

t=0,580 
p=0,563 

--- 

Doğum Sonrası Meme ve 

Meme Ucu Sorunları 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

116 
113 

5,99±5,36 
6,38±5,12 

t=-0,561 
p=0,575 

--- 

Doğum Sonrası Ameliyat 

Yerinde Ağrı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

84 
145 

7,04±5,33 
5,68±5,13 

t=1,911 
p=0,057 

--- 

Doğum Sonrası 

Öksürmede Güçlük 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

65 
164 

6,55±4,94 
6,03±5,35 

t=0,673 
p=0,502 

--- 

Doğum Sonrası Baş 

Dönmesi 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

58 
171 

8,00±5,55 
5,56±4,99 

t=3,113 
p=0,002 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 

Doğum Sonrası Bulantı 

Kusma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

21 
208 

7,66±5,42 
6,03±5,21 

t=1,364 
p=0,174 

--- 
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Doğum Sonrası Sırt Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

54 
175 

6,64±4,75 
6,06±5,38 

t=0,709 
p=0,479 

--- 

Doğum Sonrası Boğaz 

Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

13 
216 

7,30±4,88 
6,11±5,26 

t=0,796 
p=0,427 

--- 

Doğum Sonrası Baş Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

53 
176 

6,52±4,66 
6,07±5,40 

t=0,546 
p=0,586 

--- 

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; maternal bağlanma ile doğum sonrası yaşanan kanama (t=5,648, 

p=0,000), öksürmede güçlük (t=2,127, p=0,035), baş dönmesi (t=2,712, p=0,008), sırt ağrısı (t=2,769, p=0,006) 

ve baş ağrısı (t=3,449 p=0,001) sorunları arasında istatistiksel olarak anlamlılık belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre doğum sonrası kanama, öksürmede güçlük, baş dönmesi, sırt ağrısı ve baş ağrısı yaşadıklarını belirten 

kadınların, belirtilen sorunları yaşamayan kadınlara göre maternal bağlanma puan ortalamaları yüksek 

bulunmuştur  (Tablo 3).  

 

Tablo 3: Doğuma İlişkin Özellikler İle Maternal Bağlanma Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Değişkenler n X ± SS Test, t Farklılık 

Doğum Şekli 
Normal Doğum  
Sezeryan 

145 
84 

97,44±9,28 
98,08±8,99 

T=0,507 
p=0,327 

--- 

Doğum Sonrası Kanama 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

60 
169 

101,56±4,12 
96,21±10,05 

t=5,648 
p=0,000 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 

Doğum Sonrası Yatak 

İçinde Oturma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

80 
149 

97,45±9,15 
97,79±9,19 

t=-0,270 
p=0,788 

--- 

Doğum Sonrası Ayağa 

Kalkma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

73 
156 

98,19±8,35 
97,43±9,52 

t=0,582 
p=0,561 

--- 

Doğum Sonrası Kişisel 

Hijyen 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

13 
216 

97,76±9,61 
97,66±9,15 

t=0,818 
p=0,969 

--- 

Doğum Sonrası Perine 

Hijyeni 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

21 
208 

96,90±9,75 
97,72±9,13 

t=-0,387 
p=0,699 

--- 

Doğum Sonrası İdrara 

Çıkma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

48 
181 

97,45±9,68 
97,73±9,04 

t=-0,182 
p=0,856 

--- 

Doğum Sonrası Gaz 

Çıkarma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

44 
185 

96,23±9,81 
98,03±9,01 

t=-1,158 
p=0,248 

--- 

Doğum Sonrası Bebek 

Bakımı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

23 
206 

95,30±10,57 
97,96±8,99 

t=-1,317 
p=0,189 

--- 

Doğum Sonrası Meme ve 

Meme Ucu Sorunları 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

116 
113 

98,14±8,43 
97,17±9,89 

t=0,795 
p=0,428 

--- 

Doğum Sonrası Ameliyat 

Yerinde Ağrı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

84 
145 

98,69±8,27 
97,09±9,60 

t=1,321 
p=0,188 

--- 

Doğum Sonrası 

Öksürmede Güçlük 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

65 
164 

99,50±7,33 
96,96±9,70 

t=2,127 
p=0,035 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 

Doğum Sonrası Baş 

Dönmesi 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

58 
171 

100,08±6,91 
96,87±9,67 

t=2,712 
p=0,008 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 

Doğum Sonrası Bulantı 

Kusma 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

21 
208 

100,55±7,38 
97,39±9,28 

t=1,475 
p=0,142 

--- 
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Doğum Sonrası Sırt Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

54 
175 

100,15±6,47 
96,94±9,75 

t=2,769 
p=0,006 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 

Doğum Sonrası Boğaz 

Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

13 
216 

97,15±9,44 
97,70±9,16 

t=-0,210 
p=0,834 

--- 

Doğum Sonrası Baş Ağrısı 
Sorun Yaşayan 
Sorun Yaşamayan 

53 
176 

100,54±5,57 
96,83±9,82 

t=3,449 
p=0,001 

Sorun 
yaşayan>Sorun 

yaşamayan 
 

Araştırma sonuçları geriye doğru basamaklı (Backward) regresyon analizi ile de değerlendirilmiştir. Doğuma 

ilişkin özelliklerin postpartum depresyon ve maternal bağlanma puan ortalamalarının karşılaştırılmasında olduğu 

gibi geriye doğru basamaklı regresyon analizi sonucunda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Regresyon analizine 

göre doğuma ilişkin özelliklerin postpartum depresyonun toplam varyansının %33’ünü açıkladığını ve doğuma 

ilişkin özellikler nedeniyle postpartum depresyon riskinin oluşması için en güçlü yordayıcı değişkenlerin; baş 

dönmesi yaşama, perine temizliğinde zorlanma, idrara çıkmakta zorlanma, ayağa kalkmakta zorlanma ve baş ağrısı 

yaşama sorunları olduğunu göstermiştir.  

Yine doğuma ilişkin özelliklerin maternal bağlanmanın toplam varyansının %27’sini açıkladığı ve doğuma ilişkin 

özellikler nedeniyle maternal bağlanmanın problemli oluşması için en güçlü yordayıcı değişkenlerin; baş dönmesi 

yaşama, perine temizliğinde zorlanma, ameliyat yerinde ağrı, bebek bakımında zorlanma, yatak içinde oturmakta 

zorlanma ve baş ağrısı yaşama sorunları olduğu saptanmıştır.  

 

TARTIŞMA 

Doğuma ilişkin özelliklerin postpartum depresyonun toplam varyansının %33’ünü açıkladığı bulunmuştur. 

Postpartum depresyonu etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılan bir çalışmada anne eğitimi, ekonomik 

durum, beklenmeyen gebelik, premenstruel sendrom hikayesi ve annenin çalışma durumunun PPD etkileyen 

faktörler olarak bildirilmiştir. Yapılan regresyon analizinde de anne eğitimi, ekonomik durum, beklenmeyen 

gebelik, premenstruel sendrom hikayesi, annenin çalışma durumu, doğum şekli, bebeğin cinsiyetinden menmun 

olma ve düşük hikayesi PPD etkileyen faktörler olarak bildirilmiştir. Bu değişkenler total varyansın %27.7 sini 

açıklamışlardır (Mazaheri et al. 2014). Doğum şeklinin PPD için risk olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılan 

bir çalışmada doğum şeklinin ve sosyo demografik özelliklerin PPD için bir etken olmadığı hamilelik esnasında 

yaşanan bulantının, geçmiş depresyon hikayesinin ve ev kadını olmanın PPD etkilediği bildirilmiştir (Goker ve 

ark. 2012).  

Doğuma ilişkin özellikler nedeniyle postpartum depresyon riskinin oluşması için en güçlü yordayıcı değişkenlerin; 

baş dönmesi yaşama, perine temizliğinde zorlanma, idrara çıkmakta zorlanma, ayağa kalkmakta zorlanma ve baş 

ağrısı yaşama sorunları olduğunu göstermiştir. Doğuma ilişkin bu tarz özelliklerin PPD için risk oluşturup 

oluşturmaması ile ilgili herhangi bir çalışma bulgusuna rastlanmamıştır. Yazarlar bu bulguyu günlük yaşam 

aktiviteleri ile ilgili olan bu durumların anneliğin ve eş olmanın gereklerini yerine getirilmesini engelleyeceği için 

PPD için risk oluşturmaları açısından doğal bir durum olduğu yönünde yorumlamışlardır.  

Yine doğuma ilişkin özelliklerin maternal bağlanmanın toplam varyansının %27’sini açıkladığı bulunmuştur. 

Annenin yaşadığı fizyolojik sorunlar nedeni ile bebeğine yeterince bakım verememesi belkide bu sorunlar onun 

bebeğinden uzaklaşmasına neden olacaktır. Aslında bu biraz kısır döngü gibi görünmektedir. Yetersizlik 
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duygusunun PPD için sorun oluşturması bununda bağlanmayı geciktirmesi anne açısından problem oluşturuyor 

olabilir.  

Doğuma ilişkin özellikler nedeniyle maternal bağlanmanın problemli oluşması için en güçlü yordayıcı 

değişkenlerin; baş dönmesi yaşama, perine temizliğinde zorlanma, ameliyat yerinde ağrı, bebek bakımında 

zorlanma, yatak içinde oturmakta zorlanma ve baş ağrısı yaşama sorunları olduğu saptanmıştır. Yukarıda PPD için 

yapılan açıklamalar burada da geçerliliğini korumakta gibi görünmektedir. 

TEŞEKKÜR  

Bu çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiş 

projenin (ASYO-15013) bir kısmıdır.  

SONUÇ: Kadınların günlük yaşam aktivitelerini engelleyecek olan baş dönmesi yaşama, perine temizliğinde 

zorlanma, idrara çıkmakta zorlanma, ayağa kalkmakta zorlanma, baş ağrısı, ameliyat yerinde ağrı, bebek 

bakımında zorlanma, yatak içinde oturmakta zorlanma yaşama sorunları PPD ve MB sorunlar yaşanmasına neden 

olmaktadır. Sağlık bakım vericilerinin doğum öncesi eğitimlerde doğum sonrası yaşanacak bu tarz sorunlar için 

anne adaylarını bilgilendirmeleri ve bu tarz sorunların yaşanmasını nispeten azaltabilecek olan sosyal destek 

kaynaklarını kullanmaları konusunda bilgilendirilmeleri önemli gibi görünmektedir. Araştırmadan elde edilen 

sonuçların doğumun yönetilmesinde, anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesinde sağlık profesyonellerine ışık 

tutacağı düşünülmektedir.  
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172-)  ISTANBUL'UN KENTSEL VE KIRSAL ALANLARINDAKİ OKP 

KONSANTRASYON SEVİYELERİ İLE TOPRAK-HAVA GEÇİŞLERİ 

(OCP CONCENTRATION LEVELS AND SOIL-AIR EXCHANGE FOR THE URBAN 
AND RURAL SITES IN ISTANBUL) 

Aigerim Kistaubayeva1, Arslan Saral1, Ezgi Akyüz1, S. Levent Kuzu1, 
 
1Yıldız Teknik Üniversitesi, 
 
Although organochlorine pesticides (OCPs) were banned in many countries, some of OCP species are still being 

used in some countries or the production and use are still being continued within the scope of exemption for some 

countries. Due to their semi-volatile property, OCPs can easily transport in the atmosphere by transition between 

soil-air. The residues of them are still found in the soil even though they were forbidden years ago because of their 

long elimination time. In this scope, samples from two different districts of Istanbul were collected and analyzed 

to determine the concentration differences of OCP concentrations and soil-air exchange between rural and urban 

areas. On 26.06.2013, 15.07.2013 and 09.09.2013 in Davutpaşa, DDT/DDE ratio was greater than 1, which 

suggests fresh DDT use. In Fenertepe, this rate was above 1 for all analysis results, so fresh DDT use was in effect 

during entire sampling. On 16.09.2013, the α-HCH/γ-HCH ratio is above 4 for both neighborhoods. γ-HCH was 

not found in the sample which was taken first in Fenertepe. The ratio reached 22.67 in Davutpaşa on 02.09.2013. 

In other days, the ratio was below 4 and it is thought to be the fresh lindane usage. According to the fugacity 

calculations, it was found that in the rural area, there was net evaporation from the soil to the air in August (2014) 

for the α-HCH compound, in May (2013) and in the last 2 months of the sample for the methoxychlor compound. 

In urban area, there was net evaporation from the soil to air in February (2013), May (2013), November (2013), 

July and August (2014) for methoxychlor compound only.For the OCP compounds in the rural areas, the soil acts 

as a reservoir for almost the entire year. 

 
Keywords: OCP, fugacity, gas phase, soil, Istanbul  
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Özet 

Günümüzde birçok ülkede yasaklanmış olmasına rağmen hala bazı ülkelerde organoklorlu pestisit (OKP) türlerinin 

kullanımına devam edilmektedir. Bazı ülkelerde ise muafiyet kapsamında kontrollü olarak üretilmekte ve 

kullanılmaktadır. Yarı-uçucu özellikleri sebebiyle toprak-hava arasında kolaylıkla geçiş yaparak atmosferde 

taşınan OKP’lerin, yarı ömürleri uzun olduğundan, yıllar önce yasaklanmış olmalarına rağmen toprakta hala 

kalıntılarına rastlanmaktadır. Bu kapsamda, OKP’lerin toprak-hava geçişleri ile kırsal ve kentsel arasındaki 

konsantrasyon farklılıklarını belirlemek amacıyla İstanbul’un iki farklı semtinden numuneler alınmış ve analiz 

edilmiştir. Davutpaşa’da 26.06.2013, 15.07.2013 ve 09.09.2013 tarihlerinde yapılan ölçümlerin sonuçlarına göre, 

DDT/DDE oranı 1’den büyük olduğundan, bu tarihlerde ve lokasyonda güncel DDT kullanımı olduğu 

öngörülmektedir. Fenertepe’den toplanan örneklerin sonuçlarının tümünde bu oran 1’in üstünde olduğundan örnek 

toplanan zaman süresince güncel DDT kullanımı olduğu düşünülmektedir. 16.09.2013 tarihinde α-HCH/γ-HCH 

oranı her iki mahalle için de 4’ün üzerindedir. γ-HCH türüne, alınan ilk örnekte rastlanmamıştır. 02.09.2013 

tarihinde Davutpaşa’da 22.67’ye ulaşmış olmakla birlikte diğer günlerde bu oran 4’ün altındadır ve güncel lindan 

kullanımı olduğu düşünülmektedir. Fugasite hesaplamalarına göre kırsal bölgelerde α-HCH bileşiği için Ağustos 

(2014) ayında, methoxyclor bileşiği içinse Mayıs (2013) ve örneklemenin son 2 ayında topraktan havaya net 

buharlaşma olduğu bulunmuştur. Kentsel bölgelerde ise sadece methoxychlor bileşiği için Şubat (2013), Mayıs 

(2013), Kasım (2013), Temmuz ve Ağustos (2014) aylarında topraktan havaya net buharlaşma olduğu 

bulunmuştur. Kırsal bölgelerde OKP bileşikleri için toprak neredeyse tüm yıl boyunca rezervuar görevini 

görmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: OKP, fugasite, gaz fazı, toprak, Istanbul   
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Introduction 

Organochlorine pesticides (OCPs) which have at least one ring structure and multiple chlorine atoms contains 

many different compounds such as dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), dichlorodiphenyldichloroethane 

(DDD), dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), gamma-hexachlorocyclohexane (γ-HCH or lindane), 

methoxychlor, endrin, endosulfan, heptachlor, chlordane, toxaphene, dieldrin, and aldrin (Sparling, 2016b). 

According to its chemical structure OCPs divided into five classes; (1) DDT and its analogs including DDT and 

dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE); (2) hexachlorocyclohexane (HCH), such as lindane; (3) cyclodienes 

including aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor, chlordane, and endosulfan; (4) toxaphene; and (5) mirex and 

chlordecone (Blus, 2003). Due to some of their semi-volatile nature they can be present at both gas and particulate 

phases. Because of their volatility property, they can also be transported in the atmosphere. During the application 

of pesticides, 20-30% may spread out and accumulate in surrounding areas (Van den Berg et al., 1999). Another 

study indicates that only 0.1% of the sprayed pesticide amount is sufficient for the target organism and the 

remaining amount contaminates the environment by spreading to the surrounding environment (Pimentel, 1995). 

The species of them, called as persistent organic pollutants (POPs), can be found in environment even years after 

their application. Most of the OCP species are lipophilic; they do not dissolved and well mix in water. OCPs bio-

accumulate in the cells of living-organisms due to their physical property (Sparling, 2016b). OCPs are mainly used 

to protect the agricultural products from the harmful organisms and DDT is the most common and known type of 

them (Merrington, Winder, Parkinson, & Redman, 2002; Sparling, 2016a). It has been classified as a possible 

carcinogenic agent for humans, as it can cause liver cancer in animal experiments (IARC, 1991). Moreover, it is 

thought that there is an effect on neurobehavioral functions related to premature births (de Joode et al., 2001). 

Croeset al. (2015) investigated the effects of pesticides on the endocrine system in teenagers living in Belgium. 

Hormone levels have been observed to be affected even when exposed to low level pesticides. It is forbidden since 

its risk to human health was detected. First, 12 POPs were banned with Stockholm Convention 2001. Among these, 

nine are pesticide species including aldrin, chlorine, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, mirex, 

toxaphene, DDT. In addition, 16 more POPs were banned and seven of them are pesticides: alpha 

hexachlorocyclohexane, beta hexachlorocyclohexane, chlordecone, lindane, pentachlorobenzene, 

pentachlorophenol and its salts and esters, technical endosulfan and its related isomers. For some of them, 

production and use is strictly forbidden, while for others, production and use are controlled within the scope of 

exemption (UNEP, 2017). 

In Turkey, herbicide, insecticide and fungicidal rates were 24%, 47%, and 16%, respectively (Acara et al., 2006) 

while this global rate was 49.6%, 26.2%, and 19.5%, respectively (Merrington et al., 2002). Li et al. (2018) studied 

about the distribution of organochlorine pesticides (OCPs) in urban and rural soils around the Yellow and Bohai 

Seas, in China. In Kuwait, a study indicated that the OCP concentrations except DDT and its metabolites, was 

lower in the remote location (Gevao et al., 2018). It was detected that serum levels of total DDT of people living 

in urban area was higher than people living in rural area, in Portugal. As the reason, it is foreseen that urban people 

import easily animal and plant food from the regions, where DDT is still used, while rural people eat their own 

product (Cruz, Lino, & Silveira, 2003). In Pakistan, soil is detected as the secondary sources of OCPs to 

contaminate the air due to the fugacity of the OCPs in the soil (Syed et al., 2013).  
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Limited studies have been done for atmospheric concentrations in Turkey. Atmospheric OCP concentrations were 

determined for İzmir and Konya provinces (Odabasi, Cetin, Demircioglu, & Sofuoglu, 2008; Ozcan & Aydin, 

2009; Sofuoglu, Cetin, Bozacioglu, Sener, & Odabasi, 2004). It was observed that OCP concentrations in summer 

are higher than winter concentrations in Aliağa. This result indicates both the evaporation from the soil and the 

seasonal application of pesticides (Bozlaker, Muezzinoglu, & Odabasi, 2009). Between June 2008 – June 2009, 

OCP samples were collected in the gaseous and particulate phases in Bursa and it was indicated that the use of 

pesticides affected gas/particle distribution (Cindoruk, 2011).  

This study aims to determine the difference of OCP concentrations and soil/air exchange between the urban and 

the rural sites of Istanbul. In this scope, samples were collected from different sites of Istanbul for four months. 
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Material and Method 

Sampling, extraction, and analysis 

Samples were collected from 15 May 2013 to 16 September 2013 at two different points in Istanbul. Sample points 

were selected because of their characteristic differences. One of them is Davutpaşa District with its urban 

characteristics and the other one is Fenertepe District with its rural characteristics. The sampler in Davutpaşa, was 

placed on the roof top, which is ten meters higher from the ground level of the Civil Engineering Faculty of Yildiz 

Technical University. The other sampler, in Fenertepe, was located on the watch-tower building. High volume 

samplers (HVAS –Tecora ECHO HiVol) were used to collect atmospheric samples. Sampling intervals for 

Davutpaşa were 24 hours, the first two sets for Fenertepe were three weeks and the last set is 4 weeks long. Samples 

were collected by glass fiber filter and polyurethane foam substrates but only gaseous phase was analyzed in order 

to calculate fugacities of OCP species.  

In short, soxhlet extraction was applied to polyurethane foam, while soil samples were ultrasonically extracted. 

Acetone and hexane solvent mixture was utilized to extract analytes. Then, volume reduction was accomplished 

by a rotary evaporator. The volume reduced samples were cleaned-up through a glass column, which included 

silicic acid, alumina and sodium sulfate. Acquired solvent was transferred to glass bottles, where solvent was 

switched to hexane and volume of the solvent was reduced to 1 ml under gentle nitrogen blow-down system.  At 

the last step, samples were taken to vials and analyzed by GC-ECD. All samples were spiked with surrogate and 

internal standard solutions. Details of extraction and analysis are present elsewhere (Kuzu, 2016). 

fS/fA calculation  

The physico–chemical properties and microbiological degradation of semi–volatile organic compounds determine 

the fate of these contaminants. In addition to these factors, the pollutants in the soil can be transferred to other 

environmental media such as water or air, with surface flows, infiltration or evaporation. Thus, the soil can become 

a secondary source of SVOC (Cousins, Beck, & Jones, 1999). The air-soil distribution coefficient (KSA) was 

determined as the most important parameter of the soil to air distribution model used to evaluate the regional status 

of the SVOCs. The chemical partitioning balance between air and soil, KSA, is explained by the dimensionless air-

soil distribution coefficient and is defined as in (Demircioglu, Sofuoglu, & Odabasi, 2011; Meijer, Shoeib, Jones, 

& Harner, 2003). 

KSA = CS× ρS / CA              (1) 

CS is the pollutant concentration in soil (ng/g dw), CA is the pollutant concentration in air (pg/L), and ρS is the solid 

soil density (g/L). KSA, depends on temperature, chemical properties and the soil.  The following equation was 

used to calculate the KSA values of the SVOC.  

KSA=0.411× ρS× φOC× KOA                 (2) 

φOC is the organic carbon fraction of soil, ρs is the soil density, KOA is octanol/air partition coefficient (Hippelein 

& McLachlan, 1998). Octanol/air partition coefficient (KOA) is calculated with the ratio given below (Cousins et 

al., 1999). 
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KOA = KOW/KAW              (3) 

The octanol/water partition coefficient is calculated by equation 4. 

KAW = exp[ - ΔHH/RT + ΔSH/R]             (4) 

Where ΔHH is the measured enthalpy, ΔSH entropy, and T is the soil temperature. Calculation of soil - air 

distribution results in a fraction of fugacity. Synchronous air and soil concentrations are used to determine the 

direction of change of individual POPs between the net soil-air interfaces. The air fugacity rates for soil (fS/fA) are 

calculated with equation 5 (Kaya et al., 2012). 

fS / fA =(CSρS/KSA)/CA             (5) 

If the soil air fugacity ratio (fS/fA>1), it indicates that there is a net evaporation from the soil to the air. However, 

if the soil air fugacity ratio is (fS/fA>1), it is estimated that the soil is the reservoir for POPs and net sedimentation 

occurs from air to soil (Kaya et al., 2012). 

The soil concentrations, used in fugacity calculations at urban and rural sites, were reported elsewhere 

(Kistaubayeva, Saral, Kuzu, & Altuntaş, 2018). 
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Results and Discussion 

Rural and urban ambient OCP concentrations 

In this study, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldrin, heptachlor-endo-epoxide, α-endosulfan, 

dieldrin, β-endosulfan, 4.4.DDD, endrin aldehyde, endosulfan sulfate, 4.4.DDT, endrin ketone, methoxychlor 

species were investigated. 17 and 16 of the species were detected for Davutpaşa and Fenertepe, respectively. Beta-

endosulfan and dieldrin could not be detected for Fenertepe, while only beta-endosulfan was not detected in 

Davutpaşa. Average concentrations were 2316.71 pg/m3 and 1368.41 pg/m3 in gaseous phase in Davutpaşa and 

Fenertepe, respectively (Table 1). Minimum and maximum average OCP concentrations ranged between 0.34 – 

833.25 pg/m3 in Davutpaşa and 0.72 – 517.15 pg/m3 in Fenertepe for individual species. 

Table 1. Average OCP Concentrations of Davutpaşa and Fenertepe  

  
Average (pg/m3) StandardDeviation 

  
Davutpaşa Fenertepe Davutpaşa Fenertepe 

1 α-HCH 24.72  2.22  25.13  7.46  

2 β-HCH 833.25  517.15  1,271.24  459.21  

3 γ-HCH 99.32  62.99  128.23  111.04  

4 δ-HCH 96.18  323.94  98.36  531.69  

5 heptachlor 301.35  34.65  226.94  14.54  

6 aldrin 31.75  245.97  54.87  373.84  

7 heptachlor-endo-epoxide 112.45  130.77  208.23  149.26  

8 α-endosulfan 129.57  6.83  63.70  7.53  

9 dieldrin 0.34  -  3.46  0.14  

10 4.4.DDE 24.23  2.63  20.61  3.90  

11 endrin 6.93  14.53  15.65  26.15  

12 β-endosulfan -  -  3.05  2.88  

13 4.4.DDD 486.16  11.93  503.54  25.06  

14 endrinaldehyde 11.46  6.25  21.18   4.03  

15 endosulfansulfate 133.93  4.03  245.37  2.71  

16 4.4.DDT 11.30  2.15  27.68  6.24  

17 endrinketone 6.05  0.72  5.25  0.73  

18 methoxychlor 7.71  1.66  12.37   3.33  
 

Total  2,316.71  1,368.41  
  

Except for β-HCH, γ-HCH, heptachlor-and-epoxide, endrin aldehyde, and endrin species, there are differences in 

concentration levels between urban and rural areas in other species (Figure 1). DDT/DDE and α-HCH/γ-HCH 
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ratios were examined in both sites to determine if there is current DDT and γ-HCH use (Table 2). Since DDT 

concentration measured in Davutpaşa on 26.06.2013, 15.07.2013 and 09.09.2013 is greater than DDE 

concentration, it is considered that DDT was used recently in these dates. In Fenertepe, fresh DDT usage was 

estimated due to higher ratio than 1 for all measurements. The α-HCH/γ-HCH ratios are above 4 for both Fenertepe 

and Davutpaşa on 16.09.2013. On 02.09.2013, it was also determined that the ratio reached 22.67 in Davutpaşa. 

Figure 1. Distribution of OCP types within Davutpaşa and Fenertepe districts 

Any ratio was not determined because γ-HCH species couldn’t be measured in Fenertepe for 15.05.2013. Since 

other sampling results were smaller than 4, it is thought that fresh lindane (γ-HCH) use increased its concentration 

in Davutpaşa. 

Table 2. DDT/DDE and α-HCH/γ-HCH ratio 

Date Davutpaşa Fenertepe 

 DDT/DDE α-HCH/γ-HCH DDT/DDE α-HCH/γ-HCH 
15.05.2013 0.33 0.18 - - 
27.05.2013 0.02 0.84 - - 
10.06.2013 0.01 0.07 5.25 - 
26.06.2013 1.14 0.15 - - 
01.07.2013 0.05 0.82 - - 
15.07.2013 4.04 0.07 1.72 0.07 
12.08.2013 0.04 0.50 - - 
02.09.2013 0.03 22.67 - - 
09.09.2013 1.83 0.48 - - 
16.09.2013 0.24 15.80 1.15 5.19 

Soil-Air Exchange 

According to the results obtained from fugacity calculations of OCP compounds, OCPs were transferred from air 

to soil for seven months in urban and rural areas (Figure 2). However, it is stated that soil is a secondary source 

for OCP compounds such as α–HCH and methoxychlor. In other words, α–HCH in August (2014), methoxychlor 

compound in May (2013) and the last two months of the sampling, was determined that there was net evaporation 

from the soil to the air for rural areas. In urban areas, methoxychlor in February (2013), May (2013), November 

(2013), July (2013), and August (2013) was determined that there was net evaporation from the soil to the air.   
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Figure 2. Fugacity ratio of OCP compounds in rural (top) and urban areas (bottom) 
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Conclusion 

Soil samples were collected from 15 May 2013 to 16 September 2013 for Fenertepe (rural) and Davutpaşa (urban) 

regions in order to determine the transitions between OCPs in rural and urban areas and the concentration 

differences in these regions. According to the results of analyses for 18 different OCP species, only dieldrin was 

not found in Fenertepe, whereas beta-endosulfan was not found at both regions. Since the DDT/DDE ratio is 

greater than 1, it has been determined that there is fresh use of DDT in Davutpaşa and Fenertepe. In most of the 

sampling dates, the ratio of α-HCH/γ-HCH is lower than 4. It is predicted that lindane (γ-HCH) is used. 

Fugacity calculations have been done to determine the soil-air exchange. Rural and urban areas showed net 

evaporation for heptachlor-endo-epoxide, aldrin, heptachlor, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, α-HCH. Soil is the source 

of evaporation of compounds. Soil in rural region is the receiving environment for methoxychlor, endrin ketone, 

endosulfan sulfate, DDT and DDE. These compounds in urban areas include DDT and endrin aldehyde 

compounds.  
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Abstract: This study investigates associations between children‘s frequency and duration of physical activity (PA) 
in urban green spaces (UGSs), screen time (TV viewing and computer use) and children‘s inattentiveness and 

mental health. In this study, ‘children’ includes both younger children and adolescents, ages 1–18. Parent-reported 
data (n= 422) collected though face-to-face personal interviews in 2015 in Aydin, Turkey were used in the study. 
Multivariate regression analyses were conducted to examine associations controlling for children’s sex, age, and 

parents’ monthly income. Stratified analyses were also conducted to determine differences between sex (boys and 
girls) and age (1–6, 7–12, and 13–18 years old) groups of children. The findings showed that while children`s 
frequency of PA was negatively associated with inattentiveness and positively associated with mental health, 
children`s screen time was negatively associated with mental health. In stratified analyses, both boys` and girls` 
screen time was negatively associated with mental health. In regard to age groups, 1-6 years old children`s duration 
of PA was negatively associated with inattentiveness, while 7-12 years old children`s screen time was positively 
associated with inattentiveness and negatively associated with mental health. In addition, 13-18 years old 
children`s screen time was negatively associated with mental health. The findings of this study suggest that UGS 
is important for children‘s inattentiveness and mental health, whereas screen time negatively affects them. This 

study implies that UGSs do not seem to be associated with PA of boys, girls, and 7-12 and 13-18 years old children. 
Therefore, further investigations are needed.  
 
Keywords: Urban green space; physical activity; screen time; mental health; inattentiveness 

 
 
Çocukların dikkat dağınıklığı, ruh sağlığı ve kentsel yeşil alanlardaki fiziksel aktiveleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi 
 
Öz: Bu çalışma çocukların kentsel yeşil alanlardaki fiziksel aktivite sıklığı ve süresi ve ekran zamanı (TV izleme 

ve bilgisayar oynama) ile çocukların dikkat dağınıklığı ve ruh sağlıkları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu 

çalışmada “çocuklar” yaşları 1-18 arasında olan ergenleri ve küçük çocukları kapsamaktadır. Veriler (n= 422) 

ebeveynlerle 2015 yılında yüz yüze yapılan anket çalışması ile toplanmıştır. Veriler çoklu regresyon analiz 

yöntemi ile çocukların cinsiyet, yaş ve ebeveynlerin aylık gelirleri istatistiki olarak kontrol edilerek incelenmiştir.  

Cinsiyet (erkek ve kız) ve yaş (1-6, 7-12 ve 13-18) grupları arasındaki farklılığı ölçmek için de aynı zamanda 

tabakalama analiz yöntemi uygulanmıştır. Analiz sonuçları çocukların fiziksel aktivite sıklığının dikkat dağınıklığı 

ile negatif ve ruh sağlığı ile pozitif ilişkide, ekran zamanı ile çocukların ruh sağlığının ise negatif ilişkide olduğunu 

göstermiştir. Tabakalama analizinde ise kız ve erkek çocukların ekran zamanının ruh sağlığı ile negatif ilişkide 

olduğunu göstermiştir. Yaş grupları açısından ise, 1-6 yaşındaki çocukların fiziksel aktivite süreleri dikkat 

dağınıklığı ile negatif ilişkideyken, 7-12 yaş grubu çocukların ekran zamanının dikkat dağınıklığı ile pozitif, ruh 

sağlığı ile negatif ilişkide olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda, 13-18 yaş grubu çocukların ekran zamanı ruh 

sağlığı ile negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, kentsel yeşil alanlar 
çocukların dikkat dağınıklığına ve ruh sağlığına fayda sağlarken, ekran başında harcanan zaman çocukların dikkat 

dağınıklığını ve ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu araştırma aynı zamanda kentsel yeşil alanların kızların, 

erkeklerin ve 7-12 ve 13-18 yaş gruplarının fiziksel aktiviteleri işe ilişkide olmadığını göstermektedir. Öyle ki, bu 

konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kentsel yeşil alanlar; fiziksel aktivite; ekran zamanı; ruh sağlığı; dikkat dağınıklığı   
 
 
 
International Agriculture, Environment, and Health Congress, Aydin, 25-29 October 2018  
Introduction 
 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1440 
 

Today, there is an important problem about children’s outdoor play in green environment (Kellert, 2005; Louv, 
2008) and children’s independent access to outdoor play areas such as urban parks and green spaces (Woolley, 

2006; Hillman, 2006). Therefore, declining and/or low levels of physical activity (PA) have been reported among 
children (Dollman, et al., 2005; Knuth and Hallal, 2009). For instance, in Turkey 58.4% of children aged 6-11, 
57% of children aged 12-18 do not perform any PA (Sağlık Bakanlığı, 2014). Considering the importance of PA 

for children’s healthy growth and development, low rates of PA among children is a growing concern. In addition, 
screen time (TV viewing/ computer use) also causes the low levels of PA among children (Klitsie, et al., 2013; 
Olds et al., 2010). In Turkey, for example, screen times of children aged 2–5, 6–11, and 12–18 per day are 3.46 h, 
4.4 h, and 3.85 h, respectively (Sağlık Bakanlığı, 2014). 
 
While it is known that physical inactivity poses serious health risks for children and most of the chronic diseases 
observed at later ages have started to emerge during childhood periods (The Ministry of Health, 2014), PA during 
the childhood, on the other hand, is associated with many health benefits. PA, for instance, is associated with 
children`s general health (Akpinar, 2017), motor skill development and psychosocial health (Timmons et al., 
2012), bone and skeletal health (Gunter et al., 2012; Timmons et al., 2012), improving cardiovascular health 
(Janssen and LeBlanc, 2010; Timmons et al., 2012; The Ministry of Health, 2014), better cognitive functioning 
(Sibley and Etnier, 2003; Timmons et al., 2012), lower symptoms of depression and anxiety (Strong et al., 2005; 
Motl et al., 2004; The Ministry of Health, 2014), and reducing obesity (Trost et al., 2001; Steinbeck, 2001; The 
Ministry of Health, 2014). In addition, studies report that PA during childhood supports healthy lifestyles later in 
adulthood (Hallal et al., 2006). 
 
Considering the declining and/or low levels of PA among children, a growing body of research investigates the 
potential environmental factors that affect the levels of children’s PA (Davison and Lawson, 2006; Ferreira et al., 

2007; Pouliou et al., 2015). One of the potential environmental factors is urban green spaces (UGSs) (Lachowycz 
et al., 2012). A study conducted in Turkey shows that UGS closeness to home was positively associated with 
higher frequency of children’s PA and less screen time, indicating the importance of green space on children’s PA 

(Akpinar, 2017). Another study conducted by Roemmich et al. (2006) found that neighborhood parks were 
associated with higher PA among children, ages 4-7. Bjørgen`s (2016) study also reveals that level of children‘s 

PA was higher in natural green environments than in the kindergarten’s outdoor environment, which indicates 

green spaces offer better opportunities for children to do PA. 
Although benefits of UGS and risks of physical inactivity for children are known, the results from previous 
international studies are not consistent and research from developing countries is lacking. A review regarding UGS 
reveals that regardless of the subthemes of the studies outlined research on UGS has been mostly conducted in the 
developed countries (Kabisch, et al. (2015). Therefore, in order to help establish a global framework for the use of 
UGS, active contribution from developing countries is needed (Kabisch, et al., 2015). In addition, children are 
experiencing a disconnection from green environment and loss of contact with green environment. These 
deprivations have important negative impacts on children’s well-being and health. Furthermore, more 
investigations about UGS and PA addressing young user groups such as children and teenagers are recommended 
by recent studies (Akpinar, 2016). In this respect, the aim of this study was to investigate the associations between 
children`s PA in UGS and their inattentiveness and mental health. The following questions were explored in this 
study: 
 
1- How is children`s frequency and duration of PA in UGSs associated with their inattentiveness and mental 
health? 
 
2- Are there differences among these relationships for various children’s sex and age groups?  
 
Methods 
 
Study area: Data were collected in Aydın, a metropolitan city having 1.38 m2 active green space per capita 

(Department of Parks and  Gardens, 2014) in Turkey with a population of 265,234 (Turkish Statistical Institute 
2013). This city has a typical Mediterranean climate with hot, dry summer and cool, wet winters. Urban Green 
Space (UGS) in this article is defined in accordance with Turkish zoning laws that identify publicly owned and 
publicly accessible open spaces having a high degree of cover by vegetation, e.g. parks, playground areas, and 
play fields. Physical activity (PA) in this article is defined as children‘s participation in outdoor organized or 
unorganized play, sport or exercise activities, as reported and described by their parents. 
 
Data collection-questionnaire: The sample was collected through face-to-face personal interviews between April 
1 and May 31, 2015 in UGSs with parents (mother or father) who gave information about the child's levels of PA, 
screen time, mental health status, and inattentiveness. In total, 580 potential informants were approached of which 
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420 (72.4%) agreed to answer the questionnaire. Among 420 informants, 288 parents (68.57%) collectively having 
kid(s) ages 1–18 were chosen to complete the questionnaire. Potentially, these kids could access seven different 
UGSs (Fig. 1) that were included in this study. Selected UGSs included a public open space, an urban park, 
neighborhood parks, and urban greenways. These seven UGSs were selected based on their usage rates, locations, 
and neighborhoods’ SES, employing information provided by mukhtars (elected heads of neighborhoods). Data 

were gathered during visits to UGSs lasting 2–3 h on both weekdays and weekends during the following time 
periods: morning (7–9 a.m.), evening (5–8 p.m., and midday (12–2 p.m.). Parents who agreed to participate in the 
survey were asked to complete the questionnaire onsite. Each parent took approximately 6 min to complete the 
questionnaire. 
 
The questionnaire consisted of three sections. The first part of the questionnaire asked child background (e.g. age, 
sex etc.) and parents’ monthly income. Children were categorized as “boys” and “girls” and “1–6”, “7–12”, and 

“13–18” years old in terms of sex and age, respectively for the stratified analyses. Parents having more than one 

child also involved in the survey. Each parent answered questions for every child who was≤ 18 years old. In the 
second part, parents were asked to report the walking distance from their home to the nearest UGS. Distances were 
broken into: less than 100 m; 100–250 m; 250–500 m; 500m–1 km; 1–3 km; 3–5 km; and more than 5 km. Parents 
were asked “how frequently does your child go to the UGS to play, do sports or exercise activities?” and “how 

long does your child spend time in the UGS to play, do sports or exercise activities?” on a 5-point Likert scale 
(Allen and Seaman, 2007). In the final category, questions asked parents for children‘s screen time, mental health, 

and inattentiveness status: 
- “How long does your child watch TV or use computers, laptops or games consoles (e.g. Sony PSP, PlayStation, 

Xbox) per day?” 
- “How would you evaluate your child’s mental health considering the last two weeks?” using 5-point Likert scales 
- Is your child diagnosed with inattentiveness by a doctor or pedagogue?” (Yes or no). 
 

 
Figure 1.Study area showing selected urban green spaces and the public open space within city limit (İmar 

ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 2013) 

 
Statistical analysis: Preliminary analyses examined the normality of the variables. The responses to the mental 
health question was normally distributed. The distribution of inattentiveness was positively skewed. Hence, a log-
transformation y = loge(x + 1) to this outcome on which all test statistics are based was applied. Then, several 
multivariate linear regression analyses were performed to investigate the associations between children‘s 

frequency and duration of PA, screen time, and inattentiveness and mental health. In addition to this analysis, 
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stratification analyses were conducted to explore the relationships among sex and age groups. The results are 
presented as unstandardized coefficients (b and SE). A p-value of .05 is used to indicate statistical significance. 
SPSS version 18 was used for all statistical analyses (SPSS Inc., 2009). 
 
Results 
 
Descriptive characteristics of children: 48.1% (203) of the sample were boys and 52.9% (219) were girls among 
422 children (Table 1). The average age of the children was 8.9 years old. 32.5% of children do PA in UGS several 
times per week while 10.0% do PA in UGS 1-2 times a month. 33.5% of children spend 30 min.-1 h in UGS for 
PA, which is followed by 1-2 h with 31.3%, whereas 25.8% spends less than 30 min. PA in UGS.  29.4% of 
children watch TV or use computer 1-2 h. per day, whereas 31.6% watch TV or use computer more than 2 h. 
46.2% of children’s mental health was very good, whereas only 4.1% had fair mental health. The results also 
showed that 26.2% of children had inattentiveness issue. 
 
Table 1.Descriptive characteristics of children (N= 422) 

Variables Boys 
(48.1%) 

Girls 
(52.9%) 

1-6 years 
old 
(33.5%) 

7-12 years 
old 
(39.8%) 

13-18 
years old 
(26.7%) 

Frequency of 

PA 

Seldom or never: 

1-2 times a month: 

Weekly: 

Several times per 
week: 

Daily: 

 

11.1% 

11.1% 

29.6% 

30.5% 

17.7% 

12.5% 

8.8% 

27.3% 

34.7% 

16.7% 

8.1% 

5.4% 

36.5% 

29.7% 

20.3% 

5.6% 

8% 

21.6% 

43.2% 

21.6% 

25.4% 

18.8% 

28.8% 

20.2% 

6.8% 

Duration of 

PA 

Less than 15 min.: 

15-30 min.: 

30 min.-1 h.: 

1-2 h.: 

More than 2 h.: 

 

9.3% 

16.7% 

33.8% 

30.1% 

10.2% 

10.6% 

15% 

33.2% 

32.3% 

8.9% 

5.4% 

20.3% 

40.5% 

25.7% 

8.1% 

5.7% 

12.5% 

30.7% 

40.9% 

10.2% 

22% 

15.3% 

28.8% 

23.7% 

10.2% 

Screen Time Less than 30 min.: 

30 min-1 h.: 

1-2 h.: 

2-4 h.: 

More than 4 h.: 

 

21.8% 

17.6% 

30.1% 

12.% 

18.5% 

19% 

19.4% 

28.8% 

12.4% 

20.4% 

37.8% 

23% 

23% 

9.5% 

6.7% 

17.1% 

18.2% 

38.6% 

10.2% 

15.9% 

3.4% 

13.6% 

23.7% 

18.6% 

40.7% 

Mental Health Poor: 

Fair: 

0% 

3.2% 

0% 

4.9% 

0% 

2.7% 

0% 

5.7% 

0% 

3.4% 
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Good: 

Very Good: 

Excellent: 

 

21.8% 

45.4% 

29.6% 

19.9% 

46.9% 

28.3% 

21.6% 

39.2% 

36.5% 

20.5% 

50% 

23.9% 

20.3% 

49.2% 

27.1% 

Inattentiveness Yes: 

No: 

24.1% 

75.9% 

28.3% 

71.7% 

6.8% 

93.2% 

39.8% 

60.2% 

30.5% 

69.5% 

 
The relationships between children‘s PA, screen time, and inattentiveness and mental health: A series of 
multivariate linear regression analyses were performed to explore how children`s frequency and duration PA and 
screen time are associated with children`s inattentiveness and mental health while controlling for covariates 
(children’s age, sex, and monthly income). Table 2 shows a negative relationship between children`s frequency of 

PA and inattentiveness, were higher frequency of PA is associated with fewer inattentiveness. Whereas, children`s 
frequency of PA was positively associated with mental health, where higher frequency of PA is associated with 
better mental health. Findings also show that children`s screen time was negatively associated with mental health, 
where more screen time is associated with poorer mental health. Among co-variates, children`s age was positively 
associated with inattentiveness, where older children are associated with higher inattentiveness issue. In addition, 
parents` education was negatively associated with children`s inattentiveness.  
 
Stratified analyses of sex and age groups: Stratification analyses were conducted to further examine the 
relationships between children’s frequency and duration of PA, screen time, inattentiveness, and mental health. As 
seen in Table 3, the findings show that children`s screen time was negatively associated with mental health for 
both boys and girls. Differences were found among impacts of age groups. For 1-6 age group, children`s duration 
of PA was negatively associated with inattentiveness, whereas children`s screen time was positively associated 
with inattentiveness for 7-12 age group. In addition, for 7-12 and 13-18 age groups, children`s screen time was 
negatively associated with mental health. 
 
Table 2. Regression analyses of children’s frequency and duration of PA, screen time, inattentiveness, and 

mental health. 

 Inattentiveness Mental Health 

 b SE b SE 

Children`s age  .016** .005  .013 .010 

Children`s sex -.029 .040  .031 .076 

Parents` income -.011 .015  .060* .029 

Parents` education -.059** .021 -.059 .040 

Children`s frequency of PA -.039* .020  .076* .036 

Children`s duration of PA -.001 .021 -.043 .039 

Children`s screen time   .027 .017 -.125*** .033 

R2  .10***   .09*** 

        ***p ≤ .001, **p ≤.01, *p ≤.05. 
 
Discussion 
 
Findings showed that children`s higher frequency of PA was associated with fewer inattentiveness and better 
mental health, whereas longer screen time was negatively associated with poorer mental health. These findings 
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suggest that children who visit UGS more often have fewer inattentiveness issue and better mental health, whereas 
those children who spend more time on screen had poorer mental health. These findings are consistent with 
previous studies. For instance, Janssen and LeBlanc (2010) and Timmons, et al. (2012) conducted a comprehensive 
study by reviewing studies on children aged 5 to 17 years 0-4 years, respectively and found that physical activity 
provide substantive physical and psychosocial health benefit to children. Therefore, this study endorses previous 
studies that UGS might be important places to improve children’s mental health. 
 
Other important finding of this study is that children’s frequency of PA in UGS is associated with less 

inattentiveness. As many studies suggest, PA has significant and positive effects on children`s cognitive function 
(Sibley and Etnier 2003; Fedewa and Ahn 2011). A recent study conducted in Spain (Dadvand, et al. 2015) 
investigated effects of exposure to green space on children, aged 7 to 10 years, cognitive development. The authors 
found that exposure to green space is associated with reduction in children inattentiveness. Therefore, findings of 
this study support previous findings that UGS could help children reduce their inattentiveness. 
 
Another important findings of this study is that longer screen time was negatively associated with poorer mental 
health. A review conducted by Biddle and Asare (2011) investigated the relationship between PA, screen time, 
and mental health. The authors revealed that sedentary screen-time is associated with poorer mental health. 
Similarly, Cao, et al., (2011) and Herman, et al., (2015) conducted studies to investigate the relationships between 
PA, screen time, and mental health. Both study found that screen time was negatively associated with mental 
health. In this respect, the finding of this study is supported by previous studies and it suggests that screen time 
may negatively affect children mental health.    
Table 3. Associations between children‘s PA, screen time, inattentiveness, and mental health, stratified by 
sex and age. 

 Inattentiveness Mental Health 

 b SE b SE 

Boys     

Children`s age .025*** .007 .011 .014 

Parents` income -.003 .022 .042 .043 

Parents` education -.037 .029 -.007 .056 

Children`s frequency of PA .031 .027 .070 .053 

Children`s duration of PA -.045 .029 .009 .057 

Children`s screen time  .032 .024 -.113* .048 

R2 .14***  

Girls     

Children`s age .007 .007 .014 .013 

Parents` income -.013 .022 .070 .040 

Parents` education -.079* .031 -.112 .078 

Children`s frequency of PA .046 .029 .077 .053 

Children`s duration of PA .037 .029 -.091 .054 

Children`s screen time  .023 .024 -.141** .045 

R2 .11***  .10***  

1-6 years old     
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Children`s sex -.087* .039 .033 .128 

Parents` income -.033* .017 .236*** .056 

Parents` education -.029 .022 -.157* .072 

Children`s frequency of PA .009 .020 .066 .066 

Children`s duration of PA -.050* .021 -.076 .071 

Children`s screen time  .029 .016 -.082 .054 

R2 .18*** .17***   

7-12 years old     

Children`s sex -.106 .074 -.012 .023 

Parents` income -.003 .026 -.058 .044 

Parents` education -.078* .038 -.013 .063 

Children`s frequency of PA .019 .036 .092 .060 

Children`s duration of PA -.007 .039 -.002 .066 

Children`s screen time  .065* .032 -.152** .053 

R2 .08*    .08*  

13-18 years old     

Children`s sex .157 .086 .080 .142 

Parents` income -.041 .034 .144* .057 

Parents` education -.034 .047 -.172* .077 

Children`s frequency of PA .078 .046 -.046 .075 

Children`s duration of PA -.065 .042 .037 .070 

Children`s screen time  -.012 .032 -.172** .061 

R2   .09   .13*  

 
This study also sought to determine whether there are any differences among various children’s sex and age groups 

with respect to the impacts of children`s PA, screen time, inattentiveness, and mental health. Stratified analyses 
showed that children`s screen time was negatively associated with mental health for both boys and girls. For age 
groups, younger children`s (1-6) duration of PA was positively associated with less inattentiveness, whereas more 
screen time was positively associated with more inattentiveness issue for the 7-12 age group and poorer mental 
health for 7-12 and 13-18 age groups. The findings suggest that screen time seems to negatively affect both boys 
and girls. On the other hand, duration of PA appears to be significantly important for 1-6 years old. An important 
findings revealed in the findings that older age groups` frequency and duration of PA did not contribute their 
inattentiveness and mental health. This could be explained by higher screen time and less PA by older children. 
As  previous studies indicate, children‘s behavior changes from childhood to adolescence (Christian et al., 2017); 

PA declines across age groups between childhood and adolescence (Troiano et al., 2008) and older children (i.e., 
teenagers) have higher screen time compared to youngers (Anderson et al., 2008). These findings are also in line 
with the findings of this study as seen in Table 1. 
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Given older children have increased independent mobility (Prezza et al., 2001), one may wonder why they have 
lower PA and higher screen time. This could be explained with barriers to use UGSs and push-pull factors 
(Akpinar, 2017). As previous studies indicate, older children tend to not use playground in UGSs if they perceive 
playground equipment uninteresting, not challenging enough, and primarily designed for younger children (Veitch 
et al., 2007). The other reason is “push” and “pull” factors.  Previous studies show that the lack of places to play 
can force children to spend time on readily available screen-based devices in their home (Christian et al., 2017). 
Social and technological factors such as parental concerns about stranger danger and traffic safety (Giles-Corti et 
al., 2009a,b; Foster et al., 2014) and popularity of and preference for teenagers online communication with peers 
are considered as strong pull factors that take teenagers away from outdoors (Vandewater and Lee, 2009). 
Therefore, these possibilities need to be investigated in future studies. 
 
Conclusion 
 
This study reveals that children`s higher frequency of PA seems to be important for inattentiveness and better 
mental health, whereas longer screen time appears to be negatively associated with poorer mental health. These 
findings suggest that children who visit UGS more often have fewer inattentiveness issue and better mental health, 
whereas those children who spend more time on screen had poorer mental health. Results of this study suggest that 
UGS is important for children‘s inattentiveness and mental health, whereas screen time negatively affects them. 

On the other hand, this study implies that UGSs do not seem to be associated with PA of boys, girls, and 7-12 and 
13-18 years old children. Therefore, further investigations are needed. 
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174-) KAPLI VE KAPSIZ MARUL (LACTUCA SATİVA VAR. LONGİFOLİA CV. 

CERVANTES) TOHUMLARINDA ETKİLİ MUTASYON DOZUNUN 
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Tarımsal üretimde en önemli unsurlardan biri tohum ekimi ve tohumların uygun koşullarda Hafif, küçük ve şekilsiz 

tohumların ekimi oldukça güçtür. Tohum kaplama teknolojileri sayesinde makineli ekime uygun tohumlar elde 

edilir. Marul (Lactuca sativa L.) tohumları çok küçük olup 1000 tane ağırlığı yaklaşık 0.9 g’dır. Bu yüzden ticari 

marul tohumları kaplanmış olarak satılmaktadır. Yürütülen ıslah çalışmalarında nitelikli çeşitler, gen havuzlarının 

oluşturulmasında önem taşımaktadır. Marul ıslahında mutasyon önemli yer tutmaktadır. Mutasyon ıslahı, etkili 

mutagen dozu ile zengin bir fenotipik varyasyon yaratmak ve seleksiyon ile birkaç önemli özelliğin değiştirildiği 

daha iyi özelliklere sahip yeni çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılmakta olan bir yöntemdir. Ancak bu tarz 

bir ıslah yönteminde ışınlama uygulaması yapılacak olan tohumun nem içeriği ve canlılığı ışınlamanın başarısında 

oldukça önemlidir. Günümüze kadar yürütülen çalışmalarda,  kaplanmış tohumlu türlerde ışınlamanın etkileri 

üzerine bir çalışma yürütülmediğinden, kaplanmış tohumun ışınlanması ile ilgili bir bilgi mevcut değildir.  

 

Bu çalışmada, kaplanmış tohumların ıslah materyali olarak mutasyon ıslahı çalışmaları için uygun olup olmadığını 

belirlemek amacı ile Cervantes marul çeşidine ait kaplı ve kapsız tohumlar kullanılmıştır. Tohumlar, Co60 kaynağı 

ile sekiz farklı dozda, 0-600 Gy arasındaki dozlarda (30 tohum/doz) ışınlanmıştır. Işınlamadan 30 gün sonra "Etkili 

Mutasyon Dozu" (EMD50) lineer regresyon analiziyle hesaplanmıştır. Buna göre 254,45 Gy’lik doz kaplı tohumlar, 

254,49 Gy’lik doz kapsız tohumlar için etkili mutasyon dozu olarak belirlenmiştir. 

 

Keywords: Kaplanmış-kaplanmamış tohum, mutasyon ıslahı, Co60, gama ışını, EMD50, Lactuca sativa 

Determination of Effective Mutation Dose for Coated and Uncoated Lettuce (Lactuca sativa var. longifolia 

cv. Cervantes) Seeds 
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Sowing of light, small and irregular seeds is very difficult. Seed coating technologies helps to obtain a seed suitable 

to machine sowing. Lettuce (Lactuca sativa L.) seeds are very small, 1000 of the seeds weigh 10.9 g in total. For 
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this reason, commercial lettuce seeds are sold in coated forms. In the breeding studies, the eligible varieties have 

an important role in creation of the gene pools. In lettuce breeding, mutation breeding takes a significant role which 

is a method used for the purpose of developing new varieties and better qualities by changing some important traits 

via selection and developing a rich phenotypic variation using effective mutagen dose. However, for a breeding 

method such as mutation, the moisture content and viability of the seed is important on the success of irradiation 

effect. Irradiation effect on the coated seeds has not been studied until today. Therefore, no information is available 

conducted to the irradiation of coated seeds. 

 

In this study, coated and uncoated seeds of Cervantes cultivar were used to determine whether coated seeds were 

suitable for mutation breeding trials. Those of seeds were exposed to gamma rays at eight different doses ranging 

between 0-600 Gy absorbed doses (30 seeds/dose) by 60Co sources. 30 days after irradiation, the "Effective 

Mutation Dose" (EMD50) was determined by linear regression analysis. According to results 254,45 and 254,49 

Gy absorbed doses were found to be effective mutation dose for coated seeds and uncoated seeds, respectively.  

 

Key Words:  Coated - uncoated seed, mutation breeding, 60Co, gamma ray, EMD50, Lactuca sativa 

 

Giriş 

 

Salata ve marulun Orijini Asya ve Avrupa’dır.  Türkiye, Kafkaslar ile Ortadoğu bölgesi, salataların ilk çıkış 

bölgeleri olarak tanınmakta ve Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri bilinmektedir. Marul tek 

yıllık serin iklim sebzesidir. Yetişme süresi 2-3 ay gibi kısa süreli olan salata ve marul tiplerinde açıkta ve örtü 

altında değişik mevsimlere uygun olarak ıslah edilmiş olan çeşitlerle yılın 12 ayı üretim yapmak mümkün olmuştur 

(Günay 1993). Severek tüketilmesinin yanında, besleyici değer yönünden zengin olmasının da önemli rolü 

bulunmaktadır. Çok yaygın olmamakla birlikte yapraklarından nikotinsiz sigara ve yabani türlerin tohumları da 

yenilebilir yağ yapımında da kullanılmaktadır (Mou, 2008). 

 

Yaprağı yenilen sebzeler grubu içinde çiğ olarak tüketilen kültürlerin başında marul (Lactuca sativa L. romana 

Gars.) ve salatalar (Lactuca sativa L.) gelmektedir. Baş bağlamayan çok kıvırcık yapraklı (Lactuca sativa var. 

Crispa) salata ile son zamanlarda ülkemizde yetiştiriciliği hızla gelişen ve lahana gibi baş yapan, baş salatalar 

(Lactuca sativa var. capitata) esas salata gurubunu oluşturmaktadır. 

 

Çin dünya üretiminin yaklaşık olarak yarısına yakın bir kısmını karşılayarak en büyük marul üreticisi ülkedir. 

Türkiye 2017 yılı üretim miktarları, marul (göbekli) için 223.449 ton, marul (kıvırcık) için 185.070 ton,  marul 

(aysberg) için 81.904 ton ’dur (Anonim, 2018a). Buna karşılık Türkiye marul tohumu 2015 yılı üretim miktarı 

12.965 ton gibi oldukça düşük bir miktardadır.  Bu veri doğrultusunda salata grubu sebze tohumluğu açısından 

yurt dışına bağımlı olduğumuz ve her yıl döviz kaybına uğradığımız önemli bir gerçektir. 2012 ve 2013 yılı için 

marul tohumluğu ithaline ödenen değer her bir yıl için yaklaşık 3 milyon dolar, ihracatından kazancımız ise 12 bin 

dolardır (Anonim, 2018b). Bu nedenle yerli çeşit geliştirmeğe yönelik çalışmaların yürütülmesi büyük önem arz 

etmektedir. 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1451 
 

Salata grubu türlerde yürütülen ıslah çalışmalarına kronolojik olarak göz attığımız zaman; çalışmalarda kalite ve 

verim faktörlerinin yanı sıra çiçeklenme döneminin geciktirilmesi (geç çiçekleneme), hastalıklara dayanıklılık, 

yaprak rengi ve baş tiplerinde çeşitlilik, erken hasat olumuna gelme ve entansif tarım alanlarında özellikle 

herbisitlere dayanıklı veya toleranslı tiplerin geliştirilmesinin hedeflendiği görülmektedir (Sarıçam et al., 2017). 

Bugün gerek klasik ıslahı çalışmaları (melezleme ve mutasyon), gerekse biyoteknolojik yöntemlerle (doku kültürü, 

transformasyon vb.) entegre ıslah tekniklerinden de yararlanılarak yeni çeşitler geliştirilmektedir. Genetik 

çeşitliliği artırmada, son yıllarda söz konusu olan genetik modifiye bitkilerin elde edilmesine yönelik çalışmaların 

arttığı görülmekle birlikte bu yönteme karşı alternatif, etkili ve daha ekonomik bir ıslah metodu olarak mutasyon 

ıslahı yönteminin salata grubu sebzelerde önem kazanarak kullanıldığı görülmektedir (Masuda, 2004, Mou 2011). 

 

Mutasyon ıslahı tekniği, son 50 yıllık süreç içinde ağırlıklı olarak yürütülen çalışmalarda, özellikle kendine 

döllenen bitkilerde tek genle yönetilen ve basit kalıtım gösteren karakterlerin geliştirilmesinde (Anonymus 1977, 

Masuda et al., 2004, Kantoğlu et al., 2014, Franco et al., 2015) önemli bir avantaj sağlamaktadır. Geçmişten 

günümüze kadar marul ve kıvırcıkta yürütülen ıslah çalışmaları ve geliştirilen çeşitler incelendiği zaman; doğal 

mutasyonlar sonucunda erken çiçeklenmenin geciktirilmesi (De Vries 1997), erkek kısırlık (Ryder 1996), 

herbisitlere dayanım (Robinson et al., 1983) ve morfolojik yapısal farklılıkların (Smith et al., 1990) doğal 

mutasyonlar sonucunda elde edildiği buna karşılık bodurluk (Waycott et al., 1995), klorofil farklılıkları (Haque 

and Godward 1985), minyatür baş oluşumu (Wycott and Rayder 1994), mildiyöye dayanım (Kuang et al., 2004, 

Shen et al., 2002, Okubara et al., 1994) gibi özelliklere sahip çeşitlerin uyartım sonucu oluşan mutasyonlarla elde 

edildiği görülmektedir. Bütün bu veriler doğrultusunda bugüne kadar tüm kültüre alınan bitki türlerinde yürütülen 

mutasyon ıslahı çalışmaları sonucunda IAEA veri tabanına kayıtlı tescil edilen ve ticari anlamda üretimde 

kullanılan toplam 3278 adet mutant çeşit mevcut olup, salata grubu sebzelerde fiziksel ve kimyasal mutagen 

uygulamaları sonucunda Amerika, Rusya ve Japonya tarafından geliştirilen yedi mutant marul çeşidin mevcut 

olduğu görülmektedir (Mou, 2011).  

 

Bitki yetiştirmenin ilk temel noktası tohumdur. İyi bir tohum olmadığı sürece, yetiştirme ve bakım koşulları ne 

kadar iyileştirilirse iyileştirilsin, verim ve kaliteyi istenen seviyeye yükseltmek pek mümkün olmaz. Bu nedenle, 

bir yandan yetiştirme tekniği geliştirilirken, asıl olarak çeşitlerin ıslah edilmesi, verimin arttırılması, kalitenin 

yükseltilmesine gidilmekte ve ayrıca tohumun en iyi şekilde kullanımı için gayret sarf edilmektedir (Karakurt et 

al. 2010). Özellikle hibrit tohuma olan eğilim ve bu tip tohumların maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, 

özellikle küçük çapa sahip tohumlarda makine ile ekim olanaklarının araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Küçük 

çaplı tohumların kaplanarak ekilmesi tarım sektöründe mekanizasyon olanaklarının daha üst seviyelere taşınmasını 

sağlamıştır (Hacıyusufoğlu et al. 2015). Tohum ekimi sırasında sıra üzeri ve sıra aralıklarının eşit olması, her 

tohumdan sağlıklı bitki ve kök gelişimi için gereklidir (Barut, 2002).  Tohumun hasadından sonra ise; tohumun 

var olan kalitesinin devamlılığının sağlanması, iyileştirilmesi ile birlikte yaşlanmanın kontrolü yani tohumun 

değerinin korunmasına yönelik çalışmalar hasat sonrası uygulamalar olarak adlandırılabilir. Bu uygulamalar ise 

uygun koşullarda tohumun depolanması, ekim öncesi uygulamalar (priming), tohum işleme (seed conditioning) ve 

kaplama teknolojileri (pelet ve film kaplama) olarak gruplandırılabilir (Hacıyusufoğlu ve Güler, 2015). 
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Kaplama materyali tohumun şekil özelliğini iyileştirir, ağırlığını arttırır ve homojen tohum boyut dağılımı sağlar. 

Kaplama formülasyonunda ise bağlayıcının oranı önemli olup, fazla olması çimlenmeyi geciktiren, az olması ise 

kaplamanın dağılmasına yol açan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapıştırıcı olarak çeşitli nişastalar, 

şeker, akasya sakızı, vinil polimerler, kil, selüloz ve su kullanılmaktadır. Kil, kum gibi toprak materyaller tohumun 

oksijen alımını sınırlamaktadır (Barut, 2006). Ayrıca kaplama malzemelerinin içerisine çimlenmeyi ve fide 

gelişimini teşvik ediciler de karıştırılarak daha hızlı çimlenme, çıkış ve fide gelişimi elde edilebilmektedir (Taylor 

et al. 1998; Zeļonka et al. 2005). 

 

Marul çeşitleri tohumlar kaplı ve kapsız (çıplak) üretilerek satışı yapılmaktadır. Tarımda girdilerin azaltılması, 

verimin arttırılması ve tarımsal üretimin makinalaşmasına olanak sağlayan tohum kaplamacılığının artırılması ve 

kaplı tohumların kullanılması ile; özellikle hassas ekim makinalarıyla ekimin olanaklı hale gelmesi, birçok 

fungusit ve insektisitin uygulanmasının homojen olarak yapılması, dekara kullanılan tohum miktarından tasarruf 

edilmesi, tohumların çimlenme yeteneklerinin daha uzun süre muhafazasının söz konusu olması (Hacıyusufoğlu 

et al. 2015; Jacob et al. 2008) ve bazı bitki besin maddelerinin kaplamayla birlikte uygulanabilmesi sile daha 

sağlıklı fidelerin elde edilmesi sağlanmış olacaktır (Taylor et al. 1998). 

 

Eskişehir koşullarında bazı şeker pancarı çeşitlerinin kaplı ve kapsız tohumlarının çimlenme, çıkış, verim ve polar 

şeker oranı bakımından performanslarının değerlendirilmesi amacıyla 2014 yılında tarla ve laboratuvar denemeleri 

olarak yürütülmüştür. Tarla denemelerinde incelenen özellikler arasında kaplı ve kapsız tohumlar arasında önemli 

bir farklılık belirlenmemiştir  (Kulan ve Kaya, 2016). Kaplanmış arpa tohumlarına uygulanan humik + fulvik asit 

+ azot uygulaması, çimlenme hızı ve çimlenme gücünü, klorofil içeriğini olumlu bir şekilde etkilemiştir 

(Hacıyusufoglu ve Erkul, 2015). 

 

Domates ve marul tohumlarında kaplanmış tohumlarda çimlenme oranı ve çimlenme hızı kaplanmamış 

tohumlardan farklı bulunmamış, domates bitkilerinin toplam yaprak alanı kaplanmış tohumlarda daha fazla 

olurken, yaş ve kuru ağırlık bakımından pek bir fark meydana getirmemiştir  (Taylor et al. 2015).  Grellier et al. 

(1999) belirttiği gibi kaplama kalınlığı oksijen ve su alımına doğrudan etki etmektedir. Peletlenmiş marul 

tohumlarıyla yapılan bir başka çalışmada kaplama formülasyonuna bağlı olarak çıkışlarda %24-44 düşme 

saptanmıştır (Chrimes ve Gray, 1982). Doğan ve et al. (2005), peletlenmiş susam tohumlarının tek tohum ekiminde 

serpme ekime göre başarı kazandığını, daha yüksek çimlenme ve daha düzgün ekim sağlandığını ortaya 

koymuşlardır. Brokoli tohumlarıyla yapılan bir başka çalışmada ise aynı tohum boyutu sınıflandırması içerisinde 

yer alan peletlenmiş ve çıplak brokoli tohumlarının çimlenme kapasitelerinde istatistiksel bir farklılık olmadığı 

ortaya konmuştur (Costa ve Taranto, 2005). 

 

Kaplanmış ve çıplak susam tohumlarının tarla koşullarında sıra üzeri tek tohum ekim düzgünlüğü araştırılmıştır. 

Denemede, beş tip kaplanmış ve bir çıplak olmak üzere altı farklı işlemli susam tohumu kullanılmıştır. Susam 

tohumunun kaplanması, tohumun şekil özelliğini (küresellik oranını) iyileştirmiş ve sıra üzeri bitki dağılım 

düzgünlüğünü olumlu etkilemiştir (Barut, 2006). Kaplanmış ve kaplanmamış soğan-havuç tohumlarının 6 aydan 

3 yıla kadar değişen süreler için muhafazası üzerine yapılan bir çalışmada 5 C’de %40 bağıl nemde 3 yıl süre ile 

saklanabileceği tespit edilmiştir (Roos, 1979). 
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Kaplanmış marul tohumlarında, kaplama materyalinin bileşim oranları çimlenme yüzdesini ve çimlenme oranını 

etkilemektedir (Nascimento et al. 2009; Silva et al. 2002).), tohum kaplamanın asıl amacının tohumların 

davranışlarını fizyolojik ve ekonomik açıdan iyileştirmek olduğunu unutmamak gerekir. Çıplak ve kaplanmış 

marul tohumları kullanarak, hidrofobik sistemde fenolik köpüğün, çimlenme, tohum canlılığı ve marul fidelerinin 

yetiştiriciliği üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada, kaplanmış tohumlar, fenolik 

köpükte çıplak tohumlara göre daha yüksek çimlenme ve canlılık göstermiştir  (Silva et al. 2015). 

 

Arpa tohumlarının fosforla kaplanması, bitkilerin gelişmesinin başlangıcında çiçeklenmeyi engellemiş, ancak 

kaplamanın sürgünlerde yeşil plastid pigmentlerinin miktarı üzerinde olumlu bir etkisi vardı ve arpa tohumlarının 

verimliliğini % 3 ila% 91 oranında artırmıştır (Zeļonka et al. 2005). Pamuk tohumlarının kaplanarak tarımının 

yapılmasının, pamuğun agronomik ve teknolojik özellikleri açısından önemli bir dezavantaj oluşturmadığını, bazı 

özelliklerini iyi yönde arttırabileceğini söylemek mümkündür (Doğan et al. 2006). 

 

Yürütülen bir çalışmada, tohumlar peletleme yöntemi ile ortalama 2 mm çapında kaplanmış ve ISTA normları 

dikkate alınarak tohumların çimlenme parametrelerine bakılmıştır. Çimlenme oranı fındık turp tohumunda %95, 

çörek otu tohumunda %17 ve havuç tohumunda %75 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, denemede kullanılan 

tohum çeşitlerinin pnömatik ekim makinası ile ekime uygun olarak kaplanabildikleri ortaya konulmuştur 

(Hacıyusufoğlu et al. 2015). Farklı miktarlarda çinko, bor ve molibden ile kaplı buğday tohumlarında yaprak alanı, 

bitki boyu ve kuru kuru ağırlığı artmış ve bunun sonucunda daha yüksek bir tohum verimi elde edilmiştir (Tavares 

et al. 2013).  

 

Islah çalışmaları açısından kaplanmış tohum kullanımı ise özellikle elimizde az bulunan nitelik açısından kıymetli 

tohum materyalinden daha sağlıklı bitki elde edilmesi ve bu bitkilerin ıslah çalışmalarında kullanımına imkân 

vermesi önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutasyon ıslahı çalışmalarında pek çok türde yapılan 

fiziksel mutagen uygulamalarında günümüze kadar çıplak tohum kullanılmıştır. Küçük tohumlu türlerde kıymetli 

olan genetik materyalin kaybının önlenmesinde çalışmalarda kullanılacak olan kaplanmış tohumların fiziksel 

mutagen uygulaması sonrasında verecekleri reaksiyon bilinmez bir nokta olduğu için ışınlama sırasında kaplama 

materyali yapısında olabilecek radikal değişimlerinin ışınlamanın etkisi, çimlenme ve çıkış oranı üzerinde olumsuz 

bir etkiye sahip olabileceği kanısını akla getirebilmektedir. Bu yargıların gerçekte var olup olmadığını ortaya 

koymak ve kaplanmış tohumların ıslah materyali olarak mutasyon ıslahı çalışmaları için ışınlanmasının uygun 

olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılan bu çalışmada, Cervantes çeşidi için uygulanan gama ışın dozlarının 

tohum çimlenmesi, bitki gelişimi üzerine olan etkileri belirlenerek "Etkili Mutasyon Dozu" (EMD50) saptanmıştır. 

 

 

Materyal 

 

Araştırmada Rijk Zwaan Firmasından temin edilen ve %. 4.30 nem oranına sahip Cervantes çeşidine ait kaplı ve 

kapsız tohumlar kullanılmıştır. 
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Yöntem 

 

Denemede kullanılacak kaplı ve kapsız tohumlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Radyasyon ve Proton 

Hızlandırıcı Teknolojileri Daire Başkanlığı (TAEK-RHTD), Ürün ve Hizmetler Şubesi Müdürlüğünde deneysel 

ışınlamada kullanılmakta olan İzotop met al.a, Ob-Servo Sanguis Co-60 Research Irradiator model (Doz hızı: 407 

Gy/h) gama ışınlama cihazı ile ışınlanmıştır. Işınlama dozu olarak tohumla çoğaltılan bitkilerde uygulanan dozlar 

dikkate alınarak “Etkili Mutasyon Dozu” (EMD50) belirlenmek üzere 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 ve 600 Gy’lik 

8 farklı doz uygulanmıştır. Işınlanan materyal, TAEK-RHTD AR-GE Projeleri Şubesi Müdürlüğü serasında 1:1:1 

oranında hazırlanan harç karışımı içeren viyollere 10 adet tohum/viyol olacak şekilde 3 tekerrürlü olarak ekilmiştir. 

 

Ekimden sonraki 35. günde (Şekil 1) bitki gelişimi üzerine farklı gama ışın dozlarının yapmış oldukları etkiyi 

belirlemek üzere fide boyu, yaş ağırlık, kuru ağırlık ölçümler yapılmıştır. Kontrol bitkilerine ait fide boyunu %50 

oranında azaltan doz olarak tanımlanan EMD50 dozunu belirlemek üzere elde edilen veriler, lineer regresyon 

analizine tabi tutulmuştur.  

 

 

   

 

    

Şekil 1. Ekimden Sonraki 35. Günde Denemenin Görünümü 

Bulgular ve Tartışma 

 

Co60 gama ışın kaynağı ile kaplı ve kapsız tohumlar 8 farklı dozda ışınlandıktan 35 gün sonra yapılan sayımlar 

sonucunda fide boyu, yaş ağırlık ve kuru ağırlık gibi ölçümler yapılmıştır. Hem kaplı hem de kapsız tohumlarda 

artan ışın dozuna bağlı olarak fide boyunda azalma meydana geldiği görülmüştür. Yapılan ölçümler sırasında 400 

Gy’lik dozdan itibaren tohumlarda sadece kök oluşumunun gerçekleştiği buna karşılık hipokotil gelişimi dışında 
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herhangi bir sürgün gelişiminin sağlanmadığı 300 Gy ve üzerindeki dozlarda sürgün gelişiminin daha düşük bir 

oranda ortaya çıktığı ve ekimi takip eden 35 günlük süreç içinde çimlenen tohumlardan elde edilen sürgünlerin 

artan radyasyon dozuna bağlı olarak azaldığı görülmüştür (Çizelge 1). 

  

Işınlamadan sonraki 35. günde yapılan ölçümler sonucunda Çizelge 1’den de izlenebildiği gibi artan ışın dozuna 

bağlı olarak, bitki boyunda önemli azalmaların gerçekleştiği saptanmıştır. Kontrol grubunda, kaplı tohumlarda fide 

boyu 9,6 cm, kapsız tohumlarda 9,11 cm olarak bulunmuştur. 300 Gy doz uygulamalarında kaplı tohumlarda fide 

boyu 1,97 cm kapsız tohumlarda ise 0,54 cm’dir (Şekil 3). 

 

 

Çizelge 1. Farklı Dozlarda Işınlanan Tohumlardan Elde Edilen Bitkilerde Fide Boyu, Yaş Ağırlık, Kuru 

Ağırlık, % Çimlenme Değerleri (Kaplı Tohumlarda: Fide boyu = 8,922 +(-0,0162) x Doz, R2= 1, Kapsız 

Tohumlarda: Fide Boyu = 8,901 +(-0,0171) x Doz, R2= 1) 
 

 Kaplı Tohum Kapsız Tohum 

Işın Dozu 
(Gy) 

Fide Boyu 
(cm) 

Yaş Ağırlık 
(g) 

Kuru Ağırlık 
(g) 

Fide Boyu 
(cm) 

Yaş Ağırlık 
(g) 

Kuru Ağırlık 
(g) 

0 9,6 13,12 0,91 9,11 12,17 0,91 

50 7,74 9,41 0,65 10,27 1,77 0,12 

100 7,09 7,67 0,95 6,94 14,98 0,98 

200 7,81 2,53 0,78 5,38 6,66 0,43 

300 1,97 1,26 0,11 0,54 0,21 0,05 

400 1,03 0,24 0,06 0,85 0,29 0,05 

500 0,60 0,12 0,02 0,75 0,24 0,04 

600 0,79 0,33 0,04 0,66 0,16 0,02 

Fide Boyuna Göre Regresyon Değeri: 254,45 Gy Fide Boyuna Göre Regresyon Değeri: 254,49 Gy 

 

 

Yürütülen bir araştırmada ışınlanan marul tohumlarında, 150 ve 300 Gy dozları arasındaki uygulamaların 

kromozal bozulmalar meydana getirdiği ve bitkilerin yaşama özelliklerini korudukları 0-75 Gy aralığındaki doz 

uygulamalarının ise hiçbir önemli etkisinin olmadığı belirtilmiştir (Franco et al., 2013 ve Franco et al. 2015) . Bir 

başka çalışmada ise 100-1000 Gy arasında uygulanan ışınlama sonrasında çimlenmeye alınan tohumlarda artan 

dozlarda tohum canlılığı, çimlenmesi üzerine olumsuz etkilerin artığı ve doz artışına paralel olarak meristamatik 

kök hücrelerinde yapılan sitolojik gözlemlerde mitotik indeksin azaldığı saptanmıştır (Marcu et al., 2014). Çizelge 

1’den de izlenebileceği gibi düşük doz uygulamasının (50 Gy) kapsız tohumlardan elde edilen fidelerde kontrole 

göre ortalama fide boyunun 10,27 cm olarak daha fazla olduğu görülmektedir. Bu etki düşük ışın dozunun yaratmış 

olduğu uyartım etkisinden kaynaklanmakta olup beklenen bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. (Marcu et al., 

2013). Kaplı ve kapsız tohumların yaş ağırlığı artan dozlara bağlı olarak azalma göstermiştir. Kontrol grubuna 

bakıldığı zaman kaplı tohumlarda yaş ağırlık 13,12 gr, kapsız tohumlarda 12,17 gr, 50 Gy’lik doz uygulamasında 

kaplı tohumlarda 9, 41 gr, kapsız tohumlarda 1,77 gr, 100 Gy’lik doz uygulamasında kaplı tohumlarda 7,67 gr, 

kapsız tohumlarda 14,98 gr, 200 Gy’lik doz uygulamasında kaplı tohumlarda 2,53 gr, kapsız tohumlarda 6,66 gr, 
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300 Gy’lik doz uygulamasında kaplı tohumlarda 1,26 gr, kapsız tohumlarda 0,21 gr, 400 Gy’lik doz uygulamasında 

kaplı tohumlarda 0,24 gr, kapsız tohumlarda 0,29 gr olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1; Şekil 4). 

 

Aynı şekilde kaplı ve kapsız tohumların kuru ağırlık artan dozlara bağlı olarak azalma göstermiştir. Kontrol 

grubuna bakıldığı zaman kaplı tohumlarda kuru ağırlık 0,91gr, kapsız tohumlarda 0,91gr, 50 Gy’lik doz 

uygulamasında kaplı tohumlarda 0,65 gr, kapsız tohumlarda 0,12 gr, 100 Gy’lik doz uygulamasında kaplı 

tohumlarda 0,95 gr, kapsız tohumlarda 0,98 gr, 200 Gy’lik doz uygulamasında kaplı tohumlarda 0,78 gr, kapsız 

tohumlarda 0,43 gr, 300 Gy’lik doz uygulamasında kaplı tohumlarda 0,11 gr, kapsız tohumlarda 0,05 gr, 400 

Gy’lik doz uygulamasında kaplı tohumlarda 0,06 gr, kapsız tohumlarda 0,05 gr olarak tespit edilmiştir (Çizelge 

1). 

 

Araştırma sonucunda uygulanan 8 farklı dozdan elde edilen verilerle yapılan regresyon analizleri sonucunda kaplı 

tohumlarda 254,45 Gy, kapsız tohumlarda 254,49 Gy’in etkili mutasyon dozu olduğu ve bu dozda ışınlanan 

tohumların %50’sinin yaşama yeteneğinde bitki oluşturabildiği belirlenmiştir. 

 

    

Şekil 3. Farklı Dozlarda Işınlanan Kapsız (A) ve Kaplı (B) Marul Tohumlarından Elde Edilen Fidelerin 35. 

Günde Görünümü 
 

   

Şekil 4. Farklı Dozlarda Işınlanan Kapsız (A) ve Kaplı (B) Marul Tohumlarından Elde Edilen Fidelerin 35. 

Günde Yaş Ağırlığı 
 

Mutasyon ıslahı, etkili mutagen dozu ile zengin bir fenotipik varyasyon yaratmak ve seleksiyon ile birkaç önemli 

özelliğin değiştirildiği daha iyi özelliklere sahip yeni çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılmakta olan bir 
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yöntemdir (Franco et al., 2015). Ancak bu tarz bir ıslah yönteminde fiziksel mutagen uygulaması yapılacak olan 

tohumun nem içeriği ve canlılığı ışınlamanın başarısı adına önem arz etmektedir (Marcu et al., 2013). Günümüze 

kadar kaplanmış tohumlu türler için ışınlamanın etkilerinin ne olacağı ile ilgili bir çalışma yürütülmediği için 

kaplanmış tohumun ışınlanması ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. Özellikle küçük tohumlu ve ekimi sorunlu olan 

ıslah materyalinin büyük alanlarda tarımının yapılabilmesi gerekmektedir. Tohumun bir örnek olarak toprağa 

yerleştirilmesi hem ürün kalitesi hem de verim açısından hem de genetik materyalin kaybının engellenmesi 

açısından önemlidir. Elde etmiş olduğumuz veriler, bundan sonra genetik varyasyon yaratmak amacıyla 

yürütülecek olan mutasyon ıslahı çalışmalarında kaplı ve kapsız tohumlarda etkili mutasyon dozunda bir farklılık 

oluşmadığı için, kaplı tohumların ışınlanarak çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir. 
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The increasing process of urbanization is accompanied by an increase in technogenic pressure on landscapes. Now 
there are different approaches for assessment of pollution level in cities. We propose multicriteria bioindicative 
assessment using several methods, the results of which are reduced to a single indicator. Green plantations, like 
the natural vegetation cover, integrate the total pollution of the habitat, which is expressed in response reactions. 
Physiognomic indication, which uses various types of biological reactions of leaves / needles of plants (chlorosis, 
necrosis, etc.), characterize the state of the green plantations. Visual assessment of the state of green plantations 
made it possible to draw a conclusion about the specific features of plant resistance. Phytooptical (spectrometric) 
studies consist in studying the reflective characteristics (albedo) of plant leaves. In this case, the coefficients of 
spectral reflection for each channel (CSR) and the vitality index. The method of biogeochemical indication allows 
to obtain quantitative data of environmental pollution. When conducting biogeochemical studies, a combined 
sampling of plants and soils is performed to establish the level of their pollution in compare with background data. 
The intensity of anthropogenic impact on biota is assessed using various criteria adopted in landscape geochemical 
studies. By unifying the main indicators (for example, the total indicator of pollution of soils and plants, the vitality 
index, etc.) – leading them to a single point system, and giving them weight, a composite index of environmental 
tension is calculated. In a particular study, it is possible to introduce new indicators of interest to the researcher 
and supplement the overall assessment of the state of ecosystems, and the relationship between scores and values 
of the indicators will not always be direct. 
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Nutrigenomikler, kanseri önleme veya tedavi etme için önemli rol oynayan, insanlar üzerinde beslenmenin 
önemini ortaya koyan yararlı besin bileşenleridir. Fitokimyasallar da dahil olmak üzere diyet bileşenlerinin etkisi 

büyük ölçüde nutrigenomikler tarafından incelenerek, temelleri yeni ‘omik’ teknolojilere dayanan, biyoaktif 

bileşikler ve besinlerle etkileşime giren gen ifadesine ve moleküler mekanizmalara bakılmaktadır. Çok sayıdaki 

preklinik çalışma, kanser yönetiminde nutrigenomiklerin önemli rolü olduğunu kanıtlamaktadır. Kanserle ilişkili 

besin-gen bağlantısı ağının çözülmesiyle, elde edilecek olan veriler bu yıkıcı patolojiye yönelik terapötik 
müdahaleler geliştirebilmek ve ‘kişiye özel’ beslenme kavramının yerleşmesini sağlamak için kullanılacaktır. Aynı 

zamanda nutrigenomikler, ilaç direnç mekanizmalarını inhibe etme kapasitesine sahip doğal bileşenlerdir ve 

genomik yaklaşımlar kullanılarak geleneksel tedavilerle birlikte bu doğal bileşenlerin rolü kanıtlanmaya 

çalışılmaktadır. Doğal bileşiklerin kompleks etki mekanizmasına ilişkin anlayışımızı ve kanser tedavisindeki 

uygulamaları geliştirmek için daha fazla, nutrigenomiklerle ilgili çalışma yapılması gerekmektedir. 
Bu çalışmada, nutrigenomikler ve kanser ilişkisini ana hatları ile tanıtıp birbirini etkileme durumları anlatılacaktır. 
Anahtar Sözcükler: Doğal Bileşenler, Kanser, Nutrigenomikler 
 
 

ABSTRACT 

Nutrigenomics are useful nutrients that play an important role in preventing or treating cancer, and are important 

for nutrition in humans. The effects of dietary components, including phyto-chemicals, are largely examined by 

nutrigenomics, looking at bioactive compounds, based on new 'omics', based on gene expression and molecular 

mechanisms interacting with nutrients. Numerous preclinical studies demonstrate that nutrigenomics play an 

important role in cancer management. By dissolving the cancer-related nutrient-gene network, the resulting data 

will be used to develop therapeutic interventions for this destructive pathology and to establish the concept of 

'person-specific' nutrition. At the same time, nutrigenomics are natural components with the capacity to inhibit 

drug resistance mechanisms, and genomic approaches are used to prove the role of these natural components in 

combination with traditional therapies. More nutrigenomics studies are needed to understand the complex 

mechanism of action of natural compounds and to improve the applications in cancer therapy. 

In this compilation, the main outlines of nutrigenomics and cancer relation is introduced and conditions affecting 
each other will be described. 
Key words : Natural Compounds, Cancer, Nutrigenomics 
 

 

1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Sadece sağlıklı fitokimyasalları tüketmek de kanserin önlenmesinde yeterli değildir. Bu bileşiklerin doğal 

formlarına sahip gıda maddeleri, ancak maksimum düzeydeki antitümör etkiyi sağlayabilir. Sorun, biyolojik 

etkilere ulaşmak için gerekli olan yüksek konsantrasyondaki fitokimyasallar ile ilgilidir, sorun doğal kaynaklardan 
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elde edilmesinin hala zor olmasıdır. Dahası, bazı çalışmalar bazı doğal bileşiklerin rolünün de hala sorgulanabilir 

olduğunu göstermektedir (Baker, 2017). Bazı diğer çalışmalar da, sağlığı geliştirici gıdaların biyolojik etkilerinin, 

tek bir bileşenle ilgili değil, daha çok ilgili gıda ürünlerinde bulunan biyoaktif bileşiklerin karışımlarıyla ortaya 

çıkan kompleks, sıklıkla sinerjik etkilerle ilişkili olabileceğine işaret etmektedir (Kurin vd., 2012). Burada sunulan 

araştırmadaki amaç,  genomik yaklaşımların ortaya çıkardığı nutrigenomik etkiler bağlamında, çeşitli doğal 

bileşikler ve besin maddelerinin kanserdeki rollerinin tartışılmasıdır. 

2.LİTERATÜR BİLGİLERİ 

 

Beslenme ve Diyetetik Akademisinin görevlerinden biri de diyet ve genotip etkileşimlerinin fenotipi nasıl 

etkilediği konusunda nutrisyonel genomik bilgiler vermektir. Beslenme genomiklerinin pratik uygulaması, 

kompleks kronik hastalıkların incelenmesi için uygulanan bir bilimdir fakat beslenme tavsiyesi sağlamak için 

nutrigenetik testlerin kullanımı rutin diyetetik uygulamaları için günümüzde hala hazır değildir. Beslenme 

uzmanları (Diyetisyenler) beslenme genomiklerini anlamak için bir temel yeterliliğe ihtiyaç duymaktadırlar. 

Çünkü bu konu yeterlilik, ileri bilgi ve beceri gerektirmektedir. Tek bir genin mutasyonunun spesifik bir 

bozuklukla sonuçlandığı tek gen kusurlarının aksine, kanser gibi kronik hastalıklar multigenetik ve 

multifaktöriyeldir ve bu nedenle genetik mutasyonlar sadece hastalık riskinin kısmen öngördüğünü gösterirler 

(Camp ve Trujillo,2014). 

Kardiyovasküler hastalık ve kanser dünya çapında morbidite ve mortalitenin başlıca nedenidir. Son 10 yılda ve 

‘omik’ teknolojilerinin katkısıyla güçlü biyoaktif moleküllerin, bu hastalıkların önlenmesi veya hafifletilmesinde 

yararlı olan umut verici tamamlayıcı ajanlar olduğu işaret edilerek, biyoaktif moleküller bu süreçlerdeki gen 

besleyici etkileşimlerin önemli bir rolünü üstlenmektedir (Daimiel ve ark.,2012). 

Son zamanlarda, nutrigenomiklerin ortaya çıkışı beslenme, gen ekspresyonu ve ardındaki etkilerin araştırılmasını 

kolaylaştırmaktadır. Günümüzde sağlık ve hastalıkta gen ifadesine beslenmenin etkisini gösteren bir dizi çalışma 

bulunmaktadır. Örneğin; yoğun diyet müdahaleleriyle, daha sonra hastalar tekrar incelendiğinde prostat kanseri 

hastalarında kansere bağlı gen kalıpları üzerinde belirgin bir etki görülmüştür. DNA metilasyonu, histon 

modifikasyonları ve mikroRNA temelli gen susturulması gibi epigenetik modifikasyonlar besin alımından oldukça 

etkilenirler. İnsan genomunun daha iyi anlaşılması, nutrigenomik uygulamaları hızlandıracak ve refahımız için 

kişiye özgü beslenme de dahil olmak üzere beslenme tedavileri geliştirecek ve gelecekteki ilaç keşfi üzerinde de 

güçlü bir etki gösterecektir (Lundstrom K.,2013). 

Ohio State Üniversitesi İntegratif Tıp Merkezi, entegre kanser bakımı için özel bir nutrigenomik protokol geliştirdi. 

Merkez bu protokolü, kişiselleştirilmiş bir diyet müdahaleleri programına rehberlik etmek için proenflamatuvar 

moleküller ve fizyolojik parametreler paneli de dahil olmak üzere kapsamlı bir beslenme tedavisi ve tıbbi 

değerlendirmede kullanmaktadır. 

Diyet suplementasyonu ise şuanki bir çalışma üzerinde denenmektedir: 

1)İmmünomodülasyonda önemli rol oynadığı düşünülen Omega-3 yağ asitleri ve B grubu vitaminleri, 

2)Enflamasyonu azalttığı, insülin direncini ve lipit profillerini iyileştirdiği gösterilen Magnezyum oksit, 

3)Serum glikoz seviyelerini düşürdüğü rapor edilen tarçın ekstraktı. 

Bu çalışma da bize bütünleştirici tıp ve nutrigenomikler hakkında bir araştırma sunmaktadır (Varker ve ark.,2012). 

Nutrigenomik, kişinin diyetiyle genleri arasındaki etkileşimi ifade etmektedir. Bu etkileşimler sindirim, 

absorpsiyon ve biyoaktif gıda bileşenlerinin ortadan taşınmasını da önemli derecede etkileyebilmektedir, ayrıca 
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onların tesiri ve molekül alanlarını da etkiler. Gerekli besinler, fitokimyasal, zookimyasal, fungokimyasal ve 

bakteriyokimyasal maddeler de dâhil olmak üzere çoklu besin bileşenleri, kuşkusuz karmaşık sonuçlarla kanser 

riskini ve tümör davranışını etkileyebilmektedir. Bu bulgular, tüm bireylerin belli bir diyete aynı şekilde yanıt 

vermediklerini göstermektedir. Hem meme hem de kolorektal kanserler, nutrigenomiklerin beslenme alımına nasıl 

tepki verebileceğine ilişkin örnek olarak hala gözden geçirilmektedir. ’’Bir boyut herkese uyuyor.’’ kavramı sona 

erdiğinde ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar ortaya çıktığında, diyet değişiminden en çok fayda sağlayanları ve risk 

altına girebilecek kişileri belirlemek için de ek araştırma verileri gerekmektedir (Riscuta ve Dumitrescu,2012). 

Beslenme genomiği beslenme araştırmalarında yüksek verimli genomik araçlar kullanarak gen/besin 

etkileşimlerini yansıtır. Nutrigenomik alanı ayrıca, bireysel genotiplerin sağlıklı olma durumuna ve kronik hastalık 

riski üzerine besinlerin katkısını ve bu hastalıklara genetik yatkınlığın uygun diyetlerle nasıl değiştirilebileceğini 

göz önüne almaktadır. Örneğin, bazı yapılan çalışmalarla brokoli de dahil olmak üzere ‘brassicaceous’ sebzelerinin 

yüksek oranda düzenli tüketimi, düşük kanser riski ile yakından ilişkilendirilmiştir. Brokolideki biyoaktif 

kimyasallar; glukozinolatlar, kaempferol, kersetin, lutein, karotenoidler, çeşitli vitaminler, mineraller ve 

aminoasitler gibi farklı bitki pigmentlerini içermektedir. Kanseri önlemesinin, ksenobiyotik metabolize edici 

enzimlerin modülasyonu, NF-E2 p45 ile ilişkili faktör-2 (Nrf2) aracılı stres tepki mekanizmaları ve genomik 

istikrarsızlığa karşı koruma da dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar üzerinden hareket ettiği öngörülmektedir. 

Brokoli ve brokoli ekstraktları; antiinflamatuvar etkileri, sinyal iletimi üzerine etkileri, epigenetik etkileri ve 

kanserin ilerlemesini kolonik mikrofloranın modülasyonu yoluyla regüle etmektedir. Standart biomarker 

metadolojilerini kullanarak brokoli ve diğer nutrigenomik besinlerle yapılan çalışmalar, karmaşık bir resmin 

sadece belli bir kısmını ortaya koymaktadır (Ferguson ve Schlothauer, 2012). 

Diyet, kanser gelişimindeki en etkili çevresel faktörlerden biridir. Diyetin karmaşık yapısı nedeniyle, diyet 

bileşenlerinin karsinogenezisteki rolü konusunda net açıklamalar yapmak oldukça zordur. Bununla birlikte yüksek 

verimli omik teknikler kullanıldığında araştırmacılar, günümüzde hastalık gelişiminde rol oynayan molekülleri 

tanımlamak için geniş gen transkript, protein ve çeşitli metabolit gruplarını da analiz edebilmektedir (Sung ve Bae, 

2010). 

Diyet; koruyucu, kanserojen ve mutajenik ajan karışımıdır. Bu ajanların çoğu biyotransformasyon enzimleri 

tarafından vücutta metabolize edilirler. Protein ekspresyonunu değiştiren genetik polimorfizmler ve bu 

biyotransformasyon enzimleri bireylerde kanser gelişme riskini değiştirebilmektedir. İnsanlar tarafından tüketilen 

yiyeceklerde 25.000’den fazla, farklı biyoaktif bileşen olduğu ileri sürülmektedir. Bu biyoaktif gıda bileşenlerinin 

500’den fazla çeşidinin predispozan (eğilimli,yatkın) ajanlar olabileceği ve kanser patogenezinde önemli rol 

oynadıkları kanıtlanmıştır. Koruyucu mikro besin ögelerini içeren bir diyet ile kanserojen ve mutajenlerin, 

özellikle genetik olarak duyarlı bireylerde kanser gelişim riskini modüle edebilecekleri düşünülmektedir (Ardekani 

ve Jabbari, 2009). 

Bu biyoaktif gıda bileşenleri, bitkiler (fitonutrientler) ve hayvan kaynakları (zoonütrientler) gibi farklı 

kaynaklardan ortaya çıkabilmektedir. Bu gıda bileşenlerinin grupları da kanser riskini modüle etmektedirler. 

Bunlar belirli genetik polimorfizmlerle olan etkileşimlerine ve birbirlerini kanserojenik ve 

antikanserojenik(koruyucu) gıdalara karşı nasıl etkilediklerine göre sınıflandırılabilmektedirler. Farklı gıda türleri 

arasındaki etkileşimler de genel tepkiyi etkileyebilmektedir. Nutrigenomik bilimi, bir bireydeki genler ve diyetler 

arasındaki etkileşimleri ve biyoaktif gıda bileşenlerinin verdiği cevabın kişinin genlerini nasıl etkilendiğini 

anlamaya odaklanır. Besinlerin gen ekspresyonunu nasıl etkilediğini ve DNA ile protein moleküllerinde ne tür 
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değişikliklere neden olduğunu açıklamaktadır. Bir bireyde genler ve diyetler arasındaki etkileşimde yer alan 

bileşenlerin bulunması, potansiyel olarak kanser semptomlarının önlenmesinde ve/veya azaltılmasında, önemli 

olan hedef moleküllerin tanımlanmasında yardımcı olabilir (Ardekani ve Jabbari,2009). 

Özetle, nutrigenomiklerin hedefleri şu şekilde tanımlanmaktadır: 

1-Transkripsiyon faktörlerinin (besin maddesi hedefleri olarak) ve hedefledikleri genlerin tanımlanması, 

2-Ana diyet sinyallerinin hücresel seviyede ve karakterizasyonunda yer alan sinyal yolaklarının tanımlanması, 

3-Hücreye ve organına göre spesifik gen ekspresyon işaretleri oluşturan spesifik mikro ve makro besin 

maddelerinin ölçümü, 

4-Diyetle ilintili hastalıkların daha iyi anlaşılması için besinlerle ilgili düzenleyici yolaklar ve proinflamatuvar 

stres yolakları arasındaki etkileşimlerin tanımlanması, 

5-Diyetle ilgili hastalıkların (diyabet, hipertansiyon, atherosklerozis, kanser vb.) gelişiminde risk faktörleri 

olabilecek genotiplerin tanımlanması, 

6-Diyet yanıtına göre değişen hastalığın erken tespiti ve yatkınlığının biyolojik belirteçlerini keşfetmek için 

beslenme sistemleri biyolojisinin kullanılmasıdır. 

Bu tekniklerin çoğu, modern genetik araştırmalarında kullanılan tekniklerle aynıdır. 

Kanseri önleme çalışmalarında çalışılan yollar şunlardır: kanserojen metabolizması, DNA onarımı, hücre 

proliferasyonu/apoptozu, farklılaşma, inflamasyon, oksidan /antioksidan denge ve anjiyogenez. 

Şu ana kadar 1000’den fazla kanser önleyici faaliyetlerle, farklı fitokimyasallar tespit edilmiştir. Diyet 

bileşenlerinin eksikliği DNA onarım yollarını bozarken; flovonoidler, E ve C vitaminleri ve ROS’u temizleyen 

izosiyanatlar gibi birçok diyet bileşeni ise oksidatif DNA hasarının onarımını teşvik etmektedir. 

Örneğin; pişmiş havuçlarla yapılan besin takviyesi, beyaz kan hücrelerindeki 8-oxodG’nin (oksidatif DNA 

hasarının bir göstergesi) onarımını arttırdığı gösterilmiştir. 

Bu tür araştırmaların, tek biyoaktif bileşen yerine tüm gıda bileşenleri üzerinde uygulanması, vücuttaki çeşitli 

etkilerin belirlenmesinde önemlidir. Bununla birlikte, antioksidanlar gıda matriksinde bulunan diğer bileşenlerin 

etkileşimlerine aracılık etmede önemli bir role sahip olmuştur. Kanserin önlenmesinde ise, DNA onarımı 

kapasitesindeki değişiklikler, hücre döngüsü ilerlemesindeki adımlar ve diyet bileşenleri için önemli moleküler 

hedefleri içeren apoptoz oldukça önemlidir. 

Genel olarak preneoplastik veya neoplastik hücrelerin büyüme hızları, hücre büyüme makinelerinin arızalanması 

nedeniyle normal hücrelere göre çok daha hızlı olmaktadır. Dolayısıyla hücre döngüsündeki bir tutuklamayı 

başlatmak veya diyet biyoaktif bileşeni maddeleriyle apoptozu indüklemek, kanseri önlemek için kullanılabilir 

(Go vd., 2003; Ardekani ve Jabbari, 2009). 

Hücre proliferasyonunu düzenleyen diyet bileşenlerinin bazıları arasında, hücre döngüsünün durmasına neden olan 

genistein ve epigallokatekin-3-galat gibi fenolik bileşikler de bulunmaktadır. İzosiyanatlar aynı zamanda p21’in 

ekspresyonunu düzenleyebilir ve G2-M kontrol noktasında hücre proliferasyonunu inhibe edebilmektedir. 

Selenyum, epigallokatekin-3-gallat, feniletil izosiyanat, retinoik asit, sulforaphane, kurkumin, apigenin, kuersetin 

ve resveratrol, kanser önleyici etkisini apoptoz inhibisyonu ile sağlarlar. Normal fizyolojik süreçteki apoptotik 

olaylar esas olarak hücrelerin ölüm reseptörleri ile spesifik ligandları arasındaki etkileşim tarafından belirgin ve 

arabulucudurlar. Bununla birlikte, mitokondri yoluyla aracılık eden başka bir apoptotik yol daha vardır ve birçok 

biyoaktif diyet bileşeni bu yolu kullanarak apoptozu indükledikleri de görülmektedir (Ardekani ve Jabbari,2009; 

Hardman, 2014). 
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Nutrigenomikler ve kanser mekanizmasında ise; diyet bileşenlerinin genel olarak antiapoptotik molekülleri 

aşağıya çektiği ve proapoptotik molekülleri ise yükselttiği gösterilmiştir. Antiapoptotik ve proapoptotik proteinler 

arasındaki bu dengesizlik mitokondrial membranlardan sitokrom c’nin salınmasına neden olur ve bu da kaspaz-9 

ile kompleks oluşturur ve ardından kaspazlardan 3-6 ve 7’nin aktivasyonuna neden olur. Kaspazlar aktive 

edildiğinde birçok hücre içi proteinin bozunması morfolojik değişikliklerle sonuçlanır ve normal olarak bu da 

apoptotik hücrelerle alakalıdır. Bu mitokondriyum aracılı apoptozu arttırmak için de diyet bileşenleri, proapoptotik 

c Jun N kinaz (JNK) aktivasyonunda ve antiapoptotik NF-Kb sinyal yolaklarının inhibisyonunda önemli rol 

oynamaktadır. Mitokondrianın, kaspazların ve diğer apoptozise bağlı proteinlerin tutulumu da, diyet bileşenlerinin 

hücreler üzerindeki sitotoksik etkilerinin izlenmesine izin vermektedir. 

Özetle, besin bileşenleri muhtemelen insanlardaki kanser riskinin ana belirleyicileridir. Genetik polimorfizmler, 

absorpsiyon ve metabolizmayı etkileyerek diyet bileşenlerine verilecek tepkilerin değişmesine neden olmaktadır. 

Epigenetik olaylar ise DNA metilasyon kalıplarındaki değişikliklere neden olabilir ve böylece gıda bileşenlerine 

yanıt olarak modifiye edilebilen genel gen ifadesini etkilemektedir. Birçok farklı diyet bileşeni de, post-

translasyonel olayları etkiler ve varyasyonların en azından bir kısmını oluşturabilmektedir. 

Biyoaktif gıda bileşenleri kanser önlemede önemli olan hücresel ve moleküler olayları etkileyebilmektedir. 

Doku/hücre modeli sistemlerini kullanan diyet bileşenleri üzerine yapılan çalışmalar; yakın gelecekte nutrigenetik, 

nutrisyonel epigenomikler, beslenme transkriptomikleri, proteomik ve metabolomik arasındaki karşılıklı ilişkileri 

anlamamıza yardımcı olabilir. Moleküler beslenme alanı genişledikçe ve insan genomunun işlevleri daha iyi 

anlaşıldığında, gıdaların ve bileşenlerinin kanseri nasıl etkilediğine dair daha geniş bir anlayış ortaya çıkacaktır 

(Ardekani ve Jabbari, 2009; Zhu vd., 2017). 

Gelecekte kanser insidansının artması beklenmekte ve bu zorlukla yüzleşmek için etkili bir koruyucu stratejiye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Diyet alışkanlıklarının değişmesi, kanser riskini azaltmak için potansiyel olarak etkili bir 

yaklaşımdır. 

Kansere bağlı belirli bir gıda veya biyoaktif bileşenin biyolojik etkilerinin değerlendirilmesi ve besin-besin 

etkileşimleri, genetiğin bir fonksiyonu olarak bireysel yatkınlığın tahmini, diyet müdahalelerinin yararlanıcılarını 

değerlendirmek için önemli bir unsurdur. Diyet, hem kanser gelişim riskini artırmak için hem de en aza indirgemek 

için önemli bir faktördür fakat belirleyici tek faktör de değildir. Tümör oluşum sürecini tetikleyebilecek çeşitli risk 

faktörleri de vardır. Çevresel sorunlar, virüsler, sigara, fazla alkol bu sürece katkıda bulunan faktörlerdir ve kanser 

önlemede de kullanılması gereken önemli stratejik noktalardır (Nepomuceno JS.,2013). 

3. SONUÇ 

Sonuç olarak, kanser tedavisinde nutrigenomiklerin önemli rollere sahip olduğu oldukça açıktır. Bununla birlikte 

kanser tedavisinde nutrigenomiği uygulamak için hala çok sayıda translasyonel araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle klinik olarak etkili diyet protokolleri geliştirmek ve özel koşullar için ek formüllerin yanı sıra fayda 

ölçütlerini belirlemek ve bu etkinliği izlemek için biyolojik belirteçler geliştirmek en önemli faktörlerdir. 

Nutrigenomik, kanser yönetimine yeni bir yaklaşım önermekte; buna karşılık kanser tedavisi de nutrigenomik 

uygulamalar için kritik bir alan oluşturmaktadır (Kang JX, 2013). 

 

KAYNAKLAR 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1466 
 

Camp KM, Trujillo E. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: nutritional genomics. J Acad Nutr Diet, 

2014; 114(2), 299-312. 

Daimiel E,Vargas T,Ramirez de Molina A. Nutritional genomics for the characterization of the effect of bioactive 

molecules in lipid metabolism and related pathways. Electrophoresis, 2012; 33(15), 2266-89. 

Lundstrom, K. Past,present and future of nutrigenomics and influence on drug development. Curr Drug Discov 

Technol, 2013; 10(1), 35-46. 

Varker KA, Ansel A, Aukerman G, Carson WE 3rd. Review of complomentary and alternative medicine and 

selected nutraceutials: background for a pilot study on nutrigenomic intervention in patients with advanced cancer. 

Altern Ther Health Med, 2012; 18(2), 26-34. 

Riscuta G, Dumitrescu RG. Nutrigenomics: implications for breast and colon cancer prevention. 2012; 863, 343-

58. 

Ferguson LR, Schlothauer RC. The potential role of nutritional genomics tools in validating high health foods for 

cancer control: broccoli as example. 2012; 56(1), 126-46. 

Sung MK, Bae YJ. Linking obesity to colorectal cancer: application of nutrigenomics. 2010; 5(9), 930-41. 

Ardekani MA, Jabbari S. Nutrigenomics and Cancer: Avicenna/Med Biotech, 2009; 1(1), 9-17. 

Nepomuceno, JC. Nutrigenomics and Cancer Prevention, 2013. http://dx.doi.org/10.5772/55429.html  

(26.08.2018). 

Kang,  JX. Nutrigenomics and Cancer Therapy: J Nutrigenet Nutrigenomics, 2013; 6-I-II. 

Go VL, Butrum RR, Wong DA. Diet, nutrition and cancer prevention: the postgenomic era. The Journal of 

Nutrition, 2003; 133(11), 3830-3836. 

Hardman WE. Diet components can suppress inflammation and reduce cancer risk. Nutrition research and 

practice, 2014; 8(3), 233-40. 

Zhu J, Jiang Y, Yang X, Wang S, Xie C, Li X, Li Y, Chen Y, Wang X, Meng Y, Zhu M, Wu R, Huang C, Ma X, 

Geng S, Wu J, Zhong C. Wnt/β-catenin pathway mediates (-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) inhibition of 

lung cancer stem cells. Biochem Biophys Res Commun, 2017; 482(1), 15-21. 

Baker M. Deceptive curcumin offers cautionary tale for chemists. Nature, 2017; 541 (7636), 144-145. 

Kurin E, Atanasov AG, Donath O, Heiss EH, Dirsch VM, Nagy M. Synergy study of the inhibitory potential of 

red wine polyphenols on vascular smooth muscle cell proliferation. Planta Medica, 2012; 78(8), 772-8. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22887150


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1467 
 

177-) AFEREZ DONÖRLERİNİN AFEREZE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

 

Emine TARLABELEN KARAYTUĞ1, Sakine BOYRAZ1, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabillim Dalı, 
 

Kan transfüzyonun kullanım alanının genişlemesi ve donör havuzunun azalmasıyla aferez kan bağışına talep 

artmıştır. Toplumdaki aferez kan bağışı farkındalığının, bilgi düzeyinin ve konuyla ilgili tutumların belirlenmesi 

artan kan talebini karşılama açısından önemlidir.  

Bu araştırma, aferez kan bağışında bulunan donörlerin afereze yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla, 

aferez kan bağışı için donör olarak kabul edilen 182 donörle, analitik-kesitsel tipte yapılmıştır. Veriler, literatüre 

dayanarak hazırlanan, uzman görüşü ve ön uygulamayla son şekli verilen “Yapılandırılmış Soru Formuyla” 

toplanmıştır. Dört bölümden oluşan form, donörlerin sözlü onamları alındıktan sonra, ilk üç bölümü aferez işlemi 

sırasında, yüz-yüze görüşme tekniğiyle, son bölüm işlemden sonra donörler tarafından doldurulmuştur. Verilerin 

değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis, One-way Anova testi 

kullanılmış, p<0,05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir. Afereze yönelik bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla, sorulan 

soruların doğru yanıtlarına “1 puan”, yanlış+bilmiyorum yanıtlarına “0 puan” verilmiş ve soruların kuder-

richardson 20 güvenirlik değeri=0,782 bulunmuştur. Afereze yönelik tutum sorularına (14 soru) faktör analizi 

yapılmış, özdeğeri 1'den büyük, “Faktör 1: aferez kan bağışının önemi (α=0,906)” ve “Faktör 2: aferez kan 

bağışının etkileri (α=0,648)” olarak adlandırılan 2 faktör bulunmuştur.  

 Katılımcıların yaş ortalamasının 34.8±10.4 olduğu, %94’ünün erkek, %67,6’sının evli, %36,8’inin 

üniversite-üstü eğitim düzeyinde olduğu ve çoğunluğunun daha önce kan bağışında bulunduğu (%84,6) 

saptanmıştır. Katılımcıların afereze yönelik toplam bilgi puanlarının ortalama düzeyde olduğu (55±15.2), devlet 

memuru ve üniversite-üstü eğitim alanların afereze yönelik bilgi puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların “aferez kan bağışının önemi” ve “aferez kan bağışının etkileri” konusunda olumlu tutuma sahip 

olduğu belirlenmiştir.  Kadınların, bekârların, 18-33 yaş grubunda olanların, devlet memurlarının, üniversite-üstü 

eğitim alanların, aferez kan bağışı konusunda bilgilendirilenlerin, ilk kez ve tanımadığı kişiye bağışta bulunanların 

aferez kan bağışının önemine yönelik olumlu tutuma (p<0,05) sahip olduğu saptanmıştır.  

Sonuç olarak, katılımcıların aferez kan bağışı konusunda bilgi düzeylerinin ortalama seviyede olduğu; aferez kan 

bağışının etkilerinden ziyade, aferez kan bağışının önemine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu 

görülmektedir. Donörlerin, işlem öncesinde aferez kan bağışı ve önemi konusunda bilgilendirilmesi, alıcının 

enfeksiyon bulaş riskini azaltması ve donörlerin tutumlarını olumlu yöne kaydırması açısından önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aferez kan bağışı, aferez donörleri, bilgi ve tutum 

 
 
Abstract 
Investigating Knowledge and Attitudes of Apheresis Donors Towards Apheresis Blood Donation 

Demand for apheresis blood donation (ABD) has increased as using blood transfusion has expanded and donor 

pool has decreased. Determination awareness of the ABD in society, the level of knowledge and attitudes related 

to the issue’s important for meeting the increasing blood demand.  
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This research was conducted in analytical-cross-sectional type with 182 donors to determine knowledge and 

attitudes of donors. Data were collected through  "Structured Question Form" which was prepared based on the 

literature and finalized by expert opinion and preliminary application. After the donor's verbal consent was 

received, first three sections were filled with face-to-face interview technique during the apheresis process, last 

section was filled by the donors after the donation. In the evaluation of the data, descriptive statistics, Mann 

Whitney U, Kruskal-Wallis, One-way Anova test were used, p <0.05 was accepted significant. In order to 

determine the level of knowledge for apheresis, "1point" was given correct answers, "0points"  wrong+don’t know 

of the questions asked, and kuder-richardson-20 reliability was found=0,782 values. Factor analysis was conducted 

on attitude questions(14 questions), which have an eigenvalue greater than 1, two factors called "Factor-

1:importance of apheresis blood donation (α=0.906)" and "Factor2:effects of apheresis blood donation (α=0.648)"  

were found. 

It was determined that the mean age of the participants was 34.8±10.4, 94% were male, 67.6% were married, 

36.8% were in the university level and most of them had blood donations. Participants' mean total knowledge 

scores for apheresis was detected to be average(55±15.2). It was determined that the knowledge scores of the 

public servants and the university-level educated persons are higher. Participants have a positive attitude on 

"importance of apheresis blood donation" and "the effects of apheresis blood donation". Women, singles, 18-33 

age group, public servants, university-level educated, informed about ABD, for the first time and donors don’t 

recognize had positive attitude on the importance of ABD.  

Participants' level of knowledge on ABD is on average level; the attitudes towards the importance of ABD are 

more positive than the effects of ABD. Informing donors about ABD and importance before the procedure is 

suggested to reducing receiver's risk of infection and shifting donor’s attitudes in positive direction. 

Key Words: Apheresis blood donation, apheresis donors, knowledge and attitude 

Giriş 
Aferez, Yunanca kökenli bir kelime olup “uzaklaştırma, ayırma” anlamına gelmektedir. Bireyden, özel bir cihazla 

kanın istenen bileşeninin alınıp, kalan kısmının bireye tekrar geri verilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır (Arat, 

2004, s.27; Öngören, 2005, s.189; Ulusan Kan ve Kan Ürünleri Rehberi, 2011, s.185; New Zealand Blood 

Service(NZBS), 2016, s.16).  

Aferez kan bağışı; sağlıklı bir donörden plazma, eritrosit, trombosit veya granülositlerin aferez cihazı ile bağış 

amaçlı toplanmasıdır (Arat, 2004, s.27; NZBS, 2016, s.16). Aferez tekniği; periferik kök hücre toplanma, bazı 

hastalıkların tedavisinde terapötik amaçla ve donör aferezi amacıyla yapılmaktadır (Arat, 2004, s.28; Ulusal 

Terapötik Aferez Rehberi (UTAR), 2010, s.5).  

Kan ya da kan ürünlerinin transfüzyonu, birçok hastalığın tedavisinde önemli ve yeri doldurulamaz bir tedavi 

rejimidir. Ancak kan ve kan ürünlerinin bağışı, ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaktadır (Elias vd., 2016, s.7). 

Dünya çapında yaklaşık 112.5 milyon/yılda kan bağışı toplanmakta ve bunların yarısından fazlası, dünya 

nüfusunun %19'una ev sahipliği yapan yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir (WHO,2017). Ülkemizde 2016 

yılında, 2.141.762 ünite kan nüfusun yalnızca %3’ünden toplanmıştır ve bu oran ülkenin kan ihtiyacını 

karşılamaya yetmemektedir (Kızılay, 2017).  

Kan transfüzyonun kullanım alanının genişlemesi ve donör havuzunun azalmasıyla aferez kan bağışına talep 

artmıştır. Bu nedenle, toplumun aferez kan bağışı farkındalığını, bilgi düzeyini ve konuyla ilgili tutumlarını 

belirlenmek önemlidir (Elias vd., 2016, s.1). Tam kan bağışına yönelik bilgi düzeyinin ve tutumun araştırıldığı 
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çalışmalarda, katılımcıların kan bağışı konusunda bilgi düzeylerinin ortalama seviyede ve tutumlarının olumlu 

olduğu bildirilmiştir (Nwabueze vd., 2014, s.521; Bantayehu, 2015, ss.1-7; Patel, NPatel, Makadia & Kedia, 2015, 

s.24; Mishra, Sachdev, Marwaha & Avasthi, 2016, s.19; Gebresilase, Fite & Abeya, 2017, s.1; Mulay & Patil, 

2016, s.2054; Tadesse, Ayalew, Yisma, Liben & Wudu, 2018, s.1). Araştırmalar sonucunda; gençlerin, erkeklerin, 

eğitim seviyesi yüksek olanların, daha önce bağış yapmış olanların, kentsel bölgede yaşayanların kan bağışına 

yönelik bilgi ve tutum puanlarının daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Amatya, 2013, ss.424-428; Hasan & 

Seema, 2015, s.309; Atherley, Taylor, Whittington & Jonker, 2016, s.415; Mulay & Patil, 2016, s.2054; Almutairi 

vd., 2018, s.507). 

Ancak Dünya’da ve ülkemizde “aferez kan bağışına” yönelik çalışma örneklerine ulaşılamamıştır. Bu konuda, 

bağış öncesi aferez donörlerini kabul eden ve bilgilendiren aferez hemşirelerinin uygulayıcı ve eğitimci rolü öne 

çıkmaktadır. Aferez hemşireleri, aferez donörlerinin bilgilendirilmesinde ve aferez kan bağışı konusunda 

tutumlarının olumlu yönde değiştirilmesinde önemli sorumluluğa sahiptir. Bu konuda yapılan çalışmalardan elde 

edilecek bilgiler, araştırmacı ve klinik çalışanlarına, donörlerin bilgi ihtiyaçlarını belirleme ve danışmanlık 

hizmetlerini planlamada yol gösterici olacaktır. Bununla birlikte donörlerin aferez kan bağışına yönelik tutumlarını 

olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenmesi de önleyici tedbirlere ve bilgilendirme çabalarına 

rehber oluşturacaktır. 

Materyal ve Metod 

Araştırmanın amacı 

Araştırma aferez donörlerinin afereze yönelik bilgi ve tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmanın tipi 

Araştırma, analitik-kesitsel tipte tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın yapıldığı yer 

Bu araştırma Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi (ADÜ-UAH) Terapötik Aferez 

Ünitesi'nde yapılmıştır. Ünite; hastane içerisinde, donör aferez (trombosit ve kök hücre) ve terapötik aferez 

işlemlerinin yapıldığı, 4 adet aralıklı akım yöntemiyle çalışan aferez cihazının bulunduğu, toplam 11 sağlık 

profesyoneli (bir hekim, bir hemşire, laboratuar teknikeri) ile 7gün/24 saat hizmet veren bir ünitedir.  

Araştırmanın evreni/örneklemi 

Araştırmanın evrenini, 2015 yılında ADÜ-UAH Terapötik Aferez Ünitesi'ne dönor olarak başvurup, kabul edilen 

1072 donör oluşturmuştur.  Araştırmanın örneklemi;  aynı ünitede aferez kan bağışı donörü olarak kabul edilen, 

araştırmaya katılma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan donörlerden oluşmuştur. Örneklem 

sayısı; “power güç analizi” kullanılarak, 0.3 etki boyu, %80 güç, 0.05 α değeri alındığında “143” olarak 

belirlenmiş, ancak araştırmada tutumu değerlendiren 18 sorunun 10 katına ulaşılması hedeflenerek örneklem sayısı 

180 olarak kararlaştırılmış ve kasım 2016-mayıs 2017 tarihleri arasında toplamda 182 donör ile çalışma 

tamamlanmıştır. 

Veri toplama aracı 

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından literatür verilerine dayanarak, uzman görüşü alınarak ve ön 

uygulama yapılarak hazırlanan “Yapılandırılmış Soru Formu”  ile toplanmıştır. Bu form katılımcıların sosyo-

demografik özelliklerini,  donör özelliklerini, bilgi düzeyini ve tutumunu değerlendiren dört bölümden 

oluşmaktadır. Soru formunun ilk 3 bölümü, aferez işlemi devam ederken araştırmacı tarafından yüz-yüze görüşme 

yöntemiyle, 4. bölümü ise işlem sonrasında, donör tarafından işlem yerini terk etmeden önce doldurulmuştur.  
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Verilerin değerlendirilmesi  

Toplanan veriler “Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) 18.0” programı ile analiz edilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde frekans tabloları, tanımlayıcı istatistikler ve ileri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Tüm 

karşılaştırmalarda p<0,05 düzeyi anlamlı olarak kabul edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerde; sayı ve yüzde 

dağılımlar gösterilip, ortalama (ort), standart sapma (SS) verilmiştir. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunu 

Kolmogorov-Simirnow testi ile değerlendirilmiş, gruplar arası karşılaştırmalarda Mann Whitney U, Kruskal-

Wallis ve One-way Anova testleri kullanılmıştır. 

 Katılımcıların afereze yönelik bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, bölüm 3’te yer alan 34 soru öncelikle 4 

bölümde gruplandırılmış ve puanlama yöntemi uygulanmıştır. Katılımcıların doğru cevaplarına “1 puan”, yanlış 

ve bilmiyorum cevaplarına ise “0 puan” verilmiştir.  Böylece,  aferez kan bağışlama kriterlerini içeren sorulardan 

9 puan, aferez yöntemi ile bağışlanan kan ürünlerini içeren sorulardan 4 puan, aferez kan bağışı ile bulaşan 

hastalıkları içeren sorulardan 10 puan ve olası aferez kan bağış komplikasyonlarını içeren sorulardan 11 puan 

olmak üzere, bilgi düzeyi toplam 34 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca bilgi düzeyi ile gruplar arası 

karşılaştırma yapabilmek için her bir gruptan alınabilecek toplam puan 0-100 arası değer alacak şekilde (her bir 

grubun aldığı puan soru sayısına bölünmüş ve ardından 100 ile çarpılmıştır) formüle edilmiştir. Bu bölümde 

sorulan soruların iç tutarlılık katsayısını değerlendirmek için yapılan kuder-richardson (KR) 20 testi sonucu 

güvenirliği 0,782 bulunmuştur. 

 Katılımcılara, aferez kan bağışına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 5’li likert tipte oluşturulmuş 18 

önerme sorulmuştur. Önermelerdeki görüşlere tamamen katılıyorum=5, katılıyorum=4, kararsızım=3, 

katılmıyorum=2, hiç katılmıyorum=1 puan verilmiş ve verilen cevaplara faktör analizi yapılmıştır. Toplam 18 

soruya ilk yapılan faktör analizi sonucunda tutum sorusu 5, 10, 13 ve 16 binişik maddeler olduğundan sorulardan 

çıkartılarak kalan 14 soruya tekrar faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,906 olduğundan (>0,6) örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu, Bartlett's testi 

Chi-Square değeri 1267,1274 ve serbestlik derecesi 91 olup, anlamlı (p=0.00, p<0.05) olarak bulunması, kullanılan 

verilerin faktör analizi uygulamak için uygun olduğunu göstermiştir. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1'den 

büyük iki faktör bulunmuştur. İlk faktör (öz değeri: 5,2) varyansın %37,02’sini, ikinci faktör (öz değeri: 5,5) 

varyansın %18,2’sini ve bu faktörler toplam varyansın %55'ini açıklamaktadır. Birinci faktörde yer alan 

maddelerin faktördeki yük değerleri 0,56–0,84 arasında, ikinci faktörde yer alan maddelerin faktördeki yük 

değerleri 0,48–0,70 arasında değişmektedir. Faktörlere maddelerin içerikleri dikkate alınarak, ilk faktöre; “aferez 

kan bağışının önemi”, ikinci faktöre; “aferez kan bağışının etkileri” ismi verilmiştir (Tablo 5). Oluşturulan 

tutum sorularının güvenilirlik değeri, α=0,885, faktör 1’in güvenirliliğinin α=0,906 ve faktör 2’nin güvenirliliğinin 

α=0,648 olduğu saptanmıştır.  

Araştırmanın etik yönü 

Araştırmanın etik uygunluğu için, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (Protokol No: 2016/959) ve verilerin toplanabilmesi için Adnan Menderes 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden (23.09.2016 tarih ve 38690 sayı) gerekli resmi izin alınmıştır. 

Katılımcılardan, araştırmanın amacı ve elde edilen verilerin bilimsel amaçla kullanılacağı bilgisi verilerek, sözlü 

onam alınmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 1 

Katılımcıların sosyo-demografik ve donör özellikleri 2 

Katılımcıların, yaş ortalaması 34.82±10.41(min:18, max:65), %94’ü erkek, %67,6’sı evli ve %36,8’i üniversite ve 3 

üstü eğitim düzeyinde olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %43,4’ünün en uzun süre il merkezinde yaşadığı, 4 

%64,3’ünün işçi olarak çalıştığı ve yarısından fazlasının (%52,7) gelirin-gidere denk olduğu tespit edilmiştir. 5 

Katılımcıların %84,6’sının daha önce kan bağışladığı, bunların %57,8’inin sadece tam kan, %8,5’inin sadece 6 

aferez kan bağışı, %33,7’sinin tam kan ve aferez kan bağışında bulunduğu saptanmıştır. Katılımcıların hepsinin 7 

kan grubunu bildiği ve en sık A Rh (+) (%30,8) ve 0 Rh (+) (%30,8) olduğu görülmüştür.  8 

Katılımcıların %35,7’si kan bağışında bulunduğu kişiyi hiç tanımadığını, %58,2’si ise bağışta bulunduğu kişiyi 9 

tanıdığını (arkadaşı, arkadaşının yakını) ancak herhangi bir kan bağının bulunmadığını ve yalnızca %6,1’i kan 10 

bağından birine bağışta bulunduğunu bildirmiştir. Katılımcıların %34,1’i hangi kan ürününü bağışladığını 11 

bilmediğini ifade ederken, %53,8’i trombosit bağışladığını bilmiştir. Katılımcıların %36,8’i aferez kan bağışı 12 

hakkında daha önce bilgi aldığını; bunlardan %55,2’si bu bilgiyi hemşireden, %14,9’u hekimden ve %11,9’u 13 

internetten aldığını belirtmiştir. 14 

Katılımcıların aferez kan bağışı konusundaki bilgi düzeyleri 15 

Katılımcıların, aferez kan bağışına yönelik toplam bilgi skorları 34 puan üzerinden ortalama 18.7±5.17 olarak 16 

bulunmuştur. Katılımcıların aferez kan bağışlama kriterleri ile ilgili 9 puan üzerinden 4.55±1.69 (0-9) (tablo-1); 17 

aferez yöntemi ile bağışlanan kan ürünleri ile ilgili 4 puan üzerinden 1.03±1.24 (0-4) (tablo-2); aferez kan bağışı 18 

ile bulaşan hastalıklar ile ilgili 10 puan üzerinden 5.84±1.94(0-10) (tablo-3) ve olası aferez kan bağış 19 

komplikasyonları ile ilgili 11 puan üzerinden 7.3±2.63 (0-11) (tablo-4) aldığı saptanmıştır.  20 

Tablo 1.Aferez Kan Bağışlama Kriterlerini Değerlendiren Soruların Yanıt Dağılımı(N=182) 21 

 

Doğru 

Yanlış/ 

Bilmiyoru
m 

 n % N % 

Aferez kan bağışında bulunabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?    38 20,
9 

144 79,1 

En son kaç yaşına kadar aferez kan bağışında bulunulabilir? 12 6,6 170 93,4 

Aferez kan bağışı yapabilmek için en az kaç kilo olmak gerekir?    26 14,
3 

156 85,7 

Ateşi 38oC’nin üstünde olan kişiler aferez kan bağışında bulunabilir mi? 144 79,
1 

38 20,9 

Son 12 saat içinde alkol almış bireyler aferez kan bağışında bulunabilir 

mi? 
144 79,

1 
38 20,9 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1472 
 

Antibiyotik ilaç kullananlar, son alınan ilaçtan 48 saat sonra, aferez kan 

bağışında bulunabilir mi? 
118 64,

8 
64 35,2 

Son 3 gün içinde aspirin içenler aferez kan bağışında bulunabilir mi? 126 69,
2 

56 30,8 

Sigara içenler aferez kan bağışında bulunabilir mi? 117 64,
3 

65 35,7 

Sadece fiziksel olarak güçlü-kuvvetli olanlar mı aferez kan bağışında 

bulunabilir? 
103 56,

6 
79 43,4 

 1 

 2 

 3 

Tablo 2.Aferez Yöntemi İle Bağışlanan Kan Ürünlerini Değerlendiren Soruların Yanıt Dağılımı(N=182) 4 

 

Kan Ürünü 
Doğru 

Yanlış/ 

Bilmiyorum 

N % N % 

 
Trombosit  

 
102 

 
56,
0 

 
80 

 
44,0 

 
Eritrosit  

 
32 

 
17,
6 

 

150 

 

82,4 

 
Lökosit  

 
26 

 
14,
3 

 

156 

 

85,7 

 
Plazma  

 
27 

 
14,
8 

 

155 

 

85,2 

 5 

Bilgi puanları toplam puan 0-100 arası değer alacak şekilde formüle edildiğinde, toplam bilgi puan ortalaması 6 

55.06±15.2; aferez kan bağışlama kriterleri ile ilgili bilgi düzeyi ortalaması 50.54±18.85; aferez yöntemi ile 7 

bağışlanan kan ürünleri ile ilgili bilgi düzeyi ortalaması 25.68±31.14; aferez kan bağışı ile bulaşan hastalıklar ile 8 

ilgili bilgi düzeyi ortalaması 58.4±19.41 ve olası aferez kan bağış komplikasyonları ile ilgili bilgi düzeyi ortalaması 9 

ise 66.32±23.98 olarak bulunmuştur (Grafik 1). Katılımcıların yarısından fazlası (%66,7) 100 üzerinden 50 ve üstü 10 

puan almıştır. Bu sonuçlara göre; katılımcıların aferez yöntemi ile bağışlanan kan ürünlerine ait puanlarının en 11 

düşük, olası aferez kan bağış komplikasyonlarına yönelik puanlarının en yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. 12 

 13 

 14 

 15 
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 1 

Tablo 3.Aferez Kan Bağışı İle Bulaşan Hastalıkları Değerlendiren Soruların Yanıt Dağılımı(N=182) 2 

 

Doğru 

Yanlış/ 

Bilmiyoru
m 

n % n % 

 
Aferez kan bağışında bulunan kişiye, kan yoluyla hastalık bulaşabilir mi? 

 
105 

 
57,
7 

 
77 

 
42,3 

 

Aferez kanı verilen kişiye, kan yoluyla hastalık bulaşabilir mi? 

 

134 

 

73,
6 

 

48 

 

26,4 

 
Aferez kanı verilen kişiye, kanser bulaşabilir mi? 

 
84 

 
46,
2 

 

98 

 

53,8 

 

Aferez kanı verilen kişiye, deli dana bulaşabilir mi? 

 
69 

 
37,
9 

 

113 

 

62,1 

 

Aferez kanı verilen kişiye, HIV (AIDS) bulaşabilir mi? 

 

159 

 

87,
4 

 

23 

 

12,6 

 

Aferez kanı verilen kişiye, şeker hastalığı bulaşabilir mi? 

 

108 

 

59,
3 

 

74 

 

40,7 

 

Aferez kanı verilen kişiye, yüksek tansiyon bulaşabilir mi? 

 

146 

 

80,
3 

 

36 

 

19,7 

 

Aferez kanı verilen kişiye, grip bulaşabilir mi? 

 

57 

 

31,
4 

 

125 

 

68,6 

 

Aferez kanı verilen kişiye, frengi (sifiliz) bulaşabilir mi? 

 

63 

 

34,
6 

 

119 

 

65,4 

 

Aferez kanı verilen kişiye, sarılık (hepatit B) bulaşabilir mi? 

 

141 

 

77,
5 

 

41 

 

22,5 

 3 

 4 

 5 
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 1 

Tablo 4.Aferez Kan Bağışının Olası Komplikasyonlarını Değerlendiren Soruların Yanıt Dağılımı(N=182) 2 
 

Doğru 

Yanlış/ 

Bilmiyoru
m 

n % n % 

 
Aferez kan bağışlayan kişide, halsizlik olabilir mi? 

 
163 

 
89,6 

 
19 

 
10,4 

 
Aferez kan bağışlayan kişinin ellerinde uyuşma olabilir mi? 

 
158 

 
86,8 

 

24 

 

13,2 

 
Aferez kan bağışlayan kişinin girişim yapılan kolunda ağrı-kızarıklık 

olabilir mi? 

 
154 

 
84,6 

 

28 

 

15,4 

 

Aferez kan bağışlayan kişide, saç dökülmesi olabilir mi? 

 
150 

 
82,
4 

 

32 

 

17,6 

 

Aferez kan bağışı kansızlığa yol açabilir mi? 

 

145 

 

79,
7 

 

37 

 

20,3 

 

Aferez kan bağışlayan kişide, bulantı olabilir mi? 

 
107 

 
58,8 

 

75 

 

41,2 

 

Aferez kan bağışlayan kişinin ağzında uyuşma olabilir mi? 

 
98 

 
53,8 

 

84 

 

46,2 

 

Aferez kan bağışlayan kişide, çarpıntı hissi olabilir mi? 

 
98 

 
53,8 

 

84 

 

46,2 

 

Aferez kan bağışlayan kişide, kusma olabilir mi? 

 
93 

 
51,1 

 

89 

 

48,9 

 

Aferez kan bağışlayan kişide, baş ağrısı olabilir mi? 

 
87 

 
47,8 

 

95 

 

52,2 

 

Aferez kan bağışlayan kişide, kanama gelişebilir mi? 

 
75 

 
41,2 

 

107 

 

58,8 
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 1 

Grafik 1.Katılımcıların Bilgi Puanlarının Dağılımı  2 

 3 

Donörler, işlem öncesi “aferez bağışçısı bilgilendirilmiş onam formu” ile bilgilendirilmelerine rağmen, bilgi puan 4 

düzeylerinin beklenenden düşük olduğu görülmektedir. Bu sonuç, donörlerin onam formunu dikkatli 5 

okumadıklarını düşündürmektedir. Diğer yandan donörlerin, aferez kan bağış komplikasyonları bilgi puanlarının 6 

yüksek olması ise birçoğunun bu komplikasyonları işlem esnasında deneyimlemesiyle açıklanabilir. Etiyopya’da 7 

sağlık personellerinin gönüllü kan bağışına yönelik bilgi düzeyi, tutum ve uygulamalarının incelendiği çalışmada, 8 

katılımcıların %72,7’sinin 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan aldığı bildirilmiştir (Bantayehu, 2015, ss.1-7). 9 

Ürdün’de yapılan çalışmada, katılımcıların bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, sadece %28,6’sının bilgi puanlarının 10 

ortalamanın üzerinde olduğu rapor edilmiştir (Abderrahman & Saleh, 2014, s.2146). Sağlık alanında okuyan ve 11 

okumayan öğrencilerin kan bağışına yönelik bilgi düzeyi ve tutumun karşılaştırıldığı çalışmada, sağlık alanında 12 

okuyan öğrencilerin bilgi düzeyinin ve tutum puanlarının daha iyi olduğu bildirilmiştir (Gebresilase vd., 2017, 13 

s.1). Donörlerin kan bağışına yönelik bilgi düzeyinin ve tutumunun araştırıldığı bir çalışmada, katılımcıların 14 

yarısından fazlasının bilgi düzeyinin ortalama, üçte birinin yüksek ve çok azının düşük olduğu belirtilmiştir (Mulay 15 

& Patil, 2016, s.2054). Hasan ve Seema’nın  (2015) çalışmasında, katılımcıların neredeyse dörtte üçünün (%71) 16 

kan bağışlama şartlarını içeren sorulara, dörtte üçünden fazlasının (%79) ise kan bağışının uzun dönem 17 

komplikasyonlarını içeren sorulara doğru cevap verdiği bildirilmiştir. Sağlık yüksekokulu öğrencileri ile yapılan 18 

çalışmada, öğrencilerin kan bağışına yönelik bilgi düzeyinin yetersiz ve tutumlarının olumsuz olduğu bildirilmiştir. 19 

Ebelik ve sağlık memurluğu bölümünde okuyan öğrencilerin bilgi ve tutum puanı daha yüksekken, hemşirelik 20 

bölümünde okuyan öğrencilerin ise kan bağışı yapma oranlarının daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Tadesse 21 

vd., 2018, s.1). Üniversite öğrencilerinin kan bağışına yönelik düşüncelerinin araştırıldığı çalışmada, öğrencilerin 22 

kan bağışı konusunda yetersiz bilgiye ve olumsuz tutumlara sahip oldukları bildirilmiştir (Özgür, Ürek & Kösal, 23 

2018, s.897). Bu sonuçlarla çalışmanın sonuçları benzerlik göstermekle birlikte, sağlık alanında okuyan 24 

öğrencilerin bilgi puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 25 
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Devlet memuru (Kw=8,524; p=0,014) ve üniversite-üstü eğitim düzeyine sahip olan bireylerin (F=7,780; p=0,000) 1 

toplam bilgi puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Almutairi vd. (2018) yaptıkları çalışmada, gençlerin, 2 

erkeklerin ve eğitim seviyesi yüksek olanların bilgi düzeyi ve tutum puanlarının daha yüksek olduğu rapor 3 

edilmiştir. Atherley vd. (2016) çalışmasında, eğitim durumu yüksek olan ve daha önce bağış yapmış katılımcıların 4 

bilgi ve tutum puanlarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Mulay ve Patil’in (2016) yaptıkları çalışmada, kentsel 5 

bölgede yaşayanların kırsal bölgede yaşayanlara ve erkeklerin kadınlara oranla bilgi düzeyinin yüksek olduğu 6 

rapor edilmiştir. Amatya (2013) çalışmasında, daha önce kan bağışlayan ve erkelerin bilgi düzeyinin fazla olduğu 7 

bildirilmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça bilgi düzeyinin artması beklendik bir durumdur. Memur olarak çalışan 8 

bireylerin bilgi düzeyinin fazla olmasının nedeni ise yine eğitim seviyelerinin diğer meslek gruplarından daha 9 

yüksek olmasından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Daha önceden aferez kan bağışı konusunda bilgi alan 10 

donörlerin, toplam bilgi puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (U=1710,000; p=0,000). Daha 11 

önce bilgi almanın, eğitimin bilgi düzeyini beklendiği üzere arttırdığı görülmektedir.   12 

Katılımcıların aferez kan bağışı konusundaki tutumları 13 

Katılımcıların aferez kan bağışına yönelik olumlu tutuma sahip olduğu saptanmıştır ve “aferez kan bağışının 14 

önemi”, “aferez kan bağışının etkileri” grubunda yer alan önemelere verdikleri tamamen katılıyorum/katılıyorum 15 

yanıtlarının oranları Tablo 5’te verilmiştir. Katılımcıların neredeyse tamamı aferez kan bağışının önemli, hayat 16 

kurtarıcı ve onurlu bir davranış olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğu maddi karşılığı verilmese 17 

de aferez kan bağışında bulunacağını belirtmiştir. Mishra vd. (2016) yaptıkları çalışmada, daha önce kan 18 

bağışlamış öğrencilerin neredeyse tamamının (%96,6), bağışta bulunmayanların ise çoğunluğunun (%92,2) kan 19 

bağışının hayat kurtaracağı düşüncesine katıldığı rapor edilmiştir. Hasan ve Seema’nın (2015) çalışmasında, 20 

katılımcıların çoğunluğunun (%89) kan bağışının asil bir davranış ve önemli olduğu konusunda hem fikir olduğu 21 

ancak neredeyse yarısının (%48) düzenli olarak bağış yapmayı düşündüğü bildirilmiştir. Chopra ve Jouhari’nin 22 

(2015) sağlık alanında okuyan öğrencilerde yaptıkları çalışmada,  katılımcıların üçte birinin (%32) kan bağışı 23 

karşılığında ödeme yapılması gerektiğini bildirdikleri rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Ürdün’de donörlerle 24 

yapılan çalışmada ise katılımcıların yarısından fazlası ücret karşılığında, bağış yapmayı kabul edeceğini bildirdiği 25 

belirtilmiştir (Abderrahman & Saleh, 2014, s.2146). Bu çalışmada, katılımcıların aferez kan bağışının önemi 26 

konusunda daha fazla olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. Kan bağışının manevi olarak donöre 27 

hissettirdiklerinin bu sonuca önemli katkı sağladığı düşünülmektedir. Mishra vd. (2016) çalışmasında, daha önce 28 

kan bağışı yapmış öğrencilerin çoğunluğunun (%84,6), kan bağışında bulunmayan öğrencilerin ise dörtte üçünün, 29 

Karacan vd. (2013) çalışmasında, donörlerin beşte birinin (%21) kan bağışının sağlık açısından faydalı olduğuna 30 

inandıkları rapor edilmiştir. Mishra vd. (2016) yaptıkları çalışmada, öğrencilerden her ikisinden birinin bağış 31 

sonrası hasta olacakları konusunda korktukları için kan bağışında bulunmadığı belirtilmiştir. Bu çalışmadaki, 32 

aferez kan bağışının bağışçıya etkileri konusundaki olumlu tutumun, diğer çalışmalardan yüksek olduğu 33 

görülmektedir.  Bunun nedeninin toplumumuzdaki kan bağışının kanı yenilediği, bireye kilo aldırdığı ve sağlığı 34 

olumlu etkilediği yönündeki inanışlardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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Tablo 5. Katılımcıların Aferez Kan Bağışına Yönelik Olumlu Tutumları (N=182) 1 

 Olumlu 
Tutum 

n % 

Faktör 1: Aferez Kan Bağışının Önemi    

  Aferez kan bağışı önemlidir. 181 99,5 

  Düzenli olarak aferez kan bağışında bulunursam, birçok kişinin hayatını 

kurtarabilirim. 

178 97,8 

  Aferez kan bağışlama şartlarına uyan herkes, aferez kan bağışında bulunmalıdır. 178 97,8 

  Aferez kan bağışı hayat kurtarır. 177 97,3 

  Aferez kan bağışı onurlu bir davranıştır. 176 96,7 

  Maddi karşılığı verilmesede, aferez kan bağışında bulunurum. 175 96,2 

  Arkadaşlarıma aferez kan bağışında bulunmalarını önereceğim. 175 96,2 

  Ailemden birisinin de aferez kan bağışında bulunmasını isterim. 169 92,8 

  Kimin için kullanılacağını bilmesem de, aferez kan bağışında bulunmam gerekir. 166 91,2 

Faktör 2: Aferez Kan Bağışının Etkileri   

  Aferez kan bağışından sonra kendimi mutlu hissettim. 175 96,2 

  Aferez kan bağışından sonra kendimi normal, her zamanki gibi hissettim. 162 89,0 

  Düzenli olarak aferez kan bağışında bulunmayı düşünüyorum. 144 79,1 

  Aferez kan bağışı sağlığım için faydalıdır.  109 59,9 

  Aferez kan bağışından sonra kendimi hasta hissettim. 13 7,1 

Cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve eğitim durumunun donörlerin “aferez kan bağışının önemi”ne yönelik 2 

tutumu anlamlı derecede etkilediği saptanmıştır. Buna göre; kadınların (U=527,000; p=0,013), bekârların 3 

(U=2467,000; p=0,000), 18-33 yaş arasında olanların (Kw=11,063; p=0,004), devlet memurlarının (Kw=9,591; 4 

p=0,008)  ve üniversite-üstü eğitim düzeyine sahip bireylerin (Kw=15,863; p=0,001) aferez kan bağışının önemine 5 

yönelik daha fazla olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın aksine, Etiyopya’da sağlık 6 

personellerinde yapılan çalışmada, erkeklerin kan bağışı konusunda daha fazla olumlu tutuma sahip olduğu 7 

saptanmıştır (Bantayehu, 2015, s.1).  8 

Çalışmada, ilk kez bağışta bulunanların (U=1600,000; p=0,027), aferez kan bağışı konusunda bilgi alanların 9 

(U=3145,500; p=0,036) ve tanımadığı kişiye kan bağışında bulunanların (Kw=6,672; p=0,036) aferez kan 10 

bağışının önemine yönelik olumlu tutuma sahip olduğu saptanmıştır. Ancak Mishra vd. (2016)  çalışmasında, daha 11 

önce kan bağışlamış öğrencilerin, bağışta bulunmayanlara kıyasla daha fazla olumlu tutuma sahip olduğu 12 

bildirilmiştir.          13 

Sonuç ve Öneriler 14 
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Aferez donörlerinin afereze yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda; 1 

katılımcıların aferez kan bağışına yönelik toplam bilgi puanlarının ortalama düzeyde olduğu (55±15.2) ve bu 2 

konuda olumlu tutuma sahip olduğu saptanmıştır. Devlet memuru, üniversite-üstü eğitim düzeyine sahip olan ve 3 

aferez kan bağışı konusunda bilgilendirilen katılımcıların bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 4 

Kadınların, bekarların, 18-33 yaş arasında olanların, devlet memurlarının, üniversite-üstü eğitim düzeyine sahip 5 

bireylerin, daha önce hiç kan bağışında bulunmayanların, aferez kan bağışı konusunda bilgi alanların ve tanımadığı 6 

kişiye kan bağışında bulunanların “aferez kan bağışının önemi”ne yönelik istatistiksel olarak anlamlı derecede 7 

olumlu tutuma sahip olduğu saptanmıştır.  8 

Aferez donörlerine, bağış öncesinde uygun bir ortamda, aferez kan bağışı konusunda “bilgilendirilmiş onam 9 

formunun” doldurulmalı ve bu formda yer alan aferez konusuna yönelik bilgiler ve bağışlama kriterleri hakkında, 10 

bağış öncesi donörlerin soru sormalarına fırsat verilerek, anlaşılır şekilde yanıtlanmalıdır. Donörlerin, bağıştan 11 

önce aferez kan bağışının alıcı/hasta için tedavi ve enfeksiyon bulaş riski açısından bilgilendirilmesi, aferez kan 12 

bağışının, bağışçının sağlığı üzerine etkileri (olumlu-olumsuz) konusunda donörlerin inanışlarını belirleyen, 13 

geçerliliği kanıtlanmış formların uygulamaya geçirilmesi önem kazanmaktadır.  14 

 15 
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ÖZET 14 

 15 

Mantarlar kendine özgü tadı ve tekstüründen dolayı insan beslenmesinde oldukça ilgi görmektedir. Ayrıca, 16 

mantarlar karbonhidrat, protein, lif, mineraller ve fenolik asitler gibi biyolojik olarak aktif bileşiklerce zengindir. 17 

Mantarlar oldukça hassastırlar ve raf ömürleri hasattan sonra yaklaşık 24 saattir. Gıdaları korumak için kullanılan 18 

yöntemlerden olan kurutma, gıdanın güvenilir depolama seviyesine kadar nem içeriğini düşüren en yaygın 19 

işlemlerden birisidir. 20 

 21 

Bu çalışmada da, sıcak hava kurutucuda kurutulan (50º, 60º ve 70 ºC) beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) 22 

dilimlerinin (2, 4 ve 6 mm) rehidrasyon oranı ve tekstür profili (sertlik, sakızımsılık, elastikiyet, iç yapışkanlık ve 23 

çiğnenebilirlik) gibi yapısal özellikleri incelenmiştir. 24 

 25 

Bu araştırmada, analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde yanıt yüzey yöntemi kullanılmıştır. Tüm yanıtlar için 26 

karesel modelin uygun olduğu belirlenmiştir. Sıcaklık artıkça, örneklerin rehidrasyon oranı azalmıştır (P<0.05). 27 

Düşük sıcaklıkta kurutulan örneklere kıyasla yüksek sıcaklıkta kurutulan örneklerde tekstrün daha sert olduğu 28 

bulunmuştur. 29 

  30 

Nümerik optimizasyon sonucunda, sıcak hava kurutucu için optimum koşullar 50 ºC 2 mm olarak önerilmektedir. 31 

 32 

ANAHTAR KELİMELER: Kurutma, Tekstür, Beyaz Şapkalı Mantar, Rehidrasyon Oranı 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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ABSTRACT 1 

 2 

Mushrooms are highly appreciated in human diet for their characteristic flavor and texture. Besides, they are rich 3 

in carbohydrates, proteins, fibers, minerals and biologically active compounds such as phenolic acids. Mushrooms 4 

are extremely perishable and theirs shelf life is about 24 hours after harvest. Among the several methods employed 5 

for food preservation, drying is one of the most common process in which reducing the moisture content to a level 6 

for safe storage of food. 7 

 8 

In this study, some structural properties as rehydration ratio and texture profiles (hardness, gumminess, 9 

springiness, cohesiveness ve chewiness) of white button mushroom (Agaricus bisporus) slices (2, 4 and 6 mm) 10 

dried with hot-air drier (50º, 60º and 70 ºC) were investigated.  11 

 12 

In this research response surface methodology was used for evaluation of the results. A quadratic model was well 13 

fitted to all responses. Rehydration ratio of samples decreased when the temperature increased (P<0.05). Samples 14 

dried at high temperatures had harder texture than those dried at low temperatures.  15 

 16 

As a result of numerical optimization, optimum conditions for hot-air drier were suggested as 50 ºC 2 mm. 17 

 18 

KEYWORDS: Drying, Texture, White Button Mushroom, Rehydration Ratio 19 

 20 

 21 

Introduction 22 

 23 

Mushrooms, an edible fungus, have been consumed by humans since ancient times due to their nutritional value, 24 

delicacy and appealing flavor. Besides, mushrooms containing carbohydrates, proteins, fibers, minerals, vitamins 25 

and phenolics, have several beneficial activities like antiatherogenic, antifungal, antibacterial, antioxidant, 26 

antiallergic, anti-tumor and anti-inflammatory (Argyropoulos, Heindl, & Müller, 2011; Giri & Prasad, 2007a; 27 

Heleno et al., 2015; Kalac, 2013; Manzi, Aguzzi, & Pizzoferrato, 2001; Vaz et al., 2010). It is reported that out of 28 

large varieties of mushrooms, less than 25 species are accepted as food and few of them have assumed commercial 29 

significance and one of the most popular varieties is known as white button mushroom called Agaricus bisporus. 30 

This variety contributes about 40 % of the total World production (Giri & Prasad, 2007a; Kotwaliwale, Bakane, 31 

& Verma, 2007; Manzi et al., 2001; Walde, Velu, Jyothirmayi, & Math, 2006). According to Turkish Statistical 32 

Institute, mushroom production in Turkey is around 40.000 tonnes in the year of 2016 (TSI, 2017).   33 

 34 

Since mushrooms contain high level of moisture and activity of enzymes, mushrooms are extremely perishable 35 

and the shelf life of fresh mushroom is about 24 h (Giri & Prasad, 2007a; Manzi, Gambelli, Marconi, Vivanti, & 36 

Pizzoferrato, 1999; Manzi, Marconi, Aguzzi, & Pizzoferrato, 2004). Drying is a widely employed preservation 37 

methods by reducing the moisture content to a level for safe storage to prevent the different types of spoilage (Giri 38 

& Prasad, 2007a; Argyropoulos et al., 2011). Conventional hot air drying owing to its simple device, low 39 

investment and easy operation, is a main drying method, but it requires more energy and long time (Argyropoulus 40 
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et al., 2011; Pal & Chakraverty, 1997; Xin-yi, Jin-fu, & Li-li, 2011). Because of the applied heat treatment on hot 1 

air drying, quality of product changes significantly and mostly the changes are not desirable (Erbay & Icier, 2009). 2 

 3 

The rehydration ratio and texture of the dried product are considered to be important parameters, indicating the 4 

degree of the damage to the sample caused by drying treatments (Krokida & Maroulis, 2001). 5 

 6 

In this study, it is aimed that effects of different hot-air temperatures on structural changes of sliced mushrooms 7 

with 2-6 mm thickness. Another aim of this study is also to determined optimum drying conditions of mushroom 8 

slices by using response surface methodology which is a statistical method frequently used for optimization 9 

studies.    10 

 11 

Material and Methods 12 

Material 13 

 14 

Fresh mushrooms (Agaricus bisporus) used in this study were provided from a company in Bolu, Turkey. 15 

Mushrooms were washed to detach the dirt and soil, preserved at + 4 ºC before they were used. Prior to drying, 16 

slices of 2, 4 and 6 mm thickness were obtained by cutting mushrooms vertically using a hand-operated slicer. 17 

They were immediately weighed and dried with hot-air drier. The initial moisture content of the mushrooms was 18 

found to be 91.44 %. Drying experiments were carried out with two replicates. 19 

 20 

Drying 21 

 22 

The sliced mushrooms were dried a hot-air drier (Eksis Industrial Drying Systems, Isparta, Turkey). Hot-air 23 

temperatures during convective drying were 50º, 60º and 70 ºC; air flow rate was 0.5 m/s. Slices were spread in a 24 

single layer on the tray which was placed into the drier. The samples were dried to a moisture content of 8-10 % 25 

approximately.  26 

 27 

Modeling drying data (Response Surface Methodology) 28 

 29 

Response surface methodology (RSM) was used to investigate the main effects of process variables on the 30 

rehydration ratio and texture during the drying of sliced mushrooms. For this purpose, the software Statease Inc. 31 

9.1 (Minneapolis, ABD) was used to fit response surfaces and optimize the drying process. The experimental 32 

design employed was a Central Composite Design for two independent variables each at three levels. Drying 33 

temperature (xi) and slice thickness (xj) were selected as independent variables. A two-level factorial design with 34 

center and star points was conducted and 12 experiments were formed (Table 1). Design matrix for the experiment 35 

and the regression model proposed for response is given below: 36 

 37 

Y = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖  + ∑ 𝛽𝑖𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑋İ
2 + ∑ 𝛽𝑖𝑗

𝑛

𝑖<𝐽

 𝑋𝑖𝑋𝑗 38 

 39 
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β0 is the constant coefficient, βi is the linear coefficient, βii is the quadratic coefficient, βij is the cross product 1 

coefficient. 2 

 3 

During optimization of process conditions, several response variables describing the quality characteristics and 4 

performs measures of the systems are usually to be optimized. Some of these variables are to be minimized while 5 

some are to be maximized. Desired goals (minimization of hardness and maximization of rehydration ratio) were 6 

used to perform optimization of variables and the response. 7 

 8 

Table 1. Experiment conditions with response surface methodology for hot-air drying 9 

 10 

  
Temperature (ºC) 

 
Slice Thickness (mm) 

1   70  2 
2   70  4 
3   60  4 
4   70  6 
5   50  6 
6   50  2 

7   60  2 
8   60  4 
9   60  6 
10   60  4 
11   60  4 
12   50  4 

 11 

Methods 12 

 13 

Rehydration ratio (RR) 14 

The RR of dried samples was determined by soaking samples with a defined weight in distilled water by modified 15 

method of Quintero-Ramos, Bourne, & Anzaldua-Morales (1992). RR was determined as the ratio of weight of 16 

rehydrated samples to the dry weight of the sample.  17 

 18 

Texture analysis 19 

Hardness, springiness, chewiness, cohesiveness and gumminess of dried mushrooms were determined using a 20 

texture analyzer (Model TA-HD Plus, Stable Microsystems Ltd., UK) fitted with a 30 kg load cell. Texture profile 21 

analysis was made by using the modified method of Giri & Prasad (2007b). A p/0.5 ½” probe was used to compress 22 

the dehydrated mushroom slices to 30% of their original thickness. Analysis was carried out under following 23 

instrument parameters: pre-speed and test speed - 1 mm/s and the post-test speed - 2 mm/s during analysis. The 24 

mean value of five replicates was taken. 25 

 26 

Results and Discussion 27 

 28 

Rehydration Ratio 29 
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 1 

It can be seen from the Table 2., a quadratic model was also determined for the rehydration ratio of white button 2 

mushroom dried with hot-air. Drying temperature had a significant linear effect on the levels of rehydration ratio 3 

(p<0.01). Decrease in the rehydration ratio was observed as the drying temperature increased (Figure 1). 4 

Rehydration ratio decreased to 2.9 from 3.27 when the temperature increased to 70 ºC from 50 ºC at 2 mm which 5 

is similar to the report of Apati, Furlan, & Laurindo (2010), who found the rehydration capacity of oyster 6 

mushroom decreased with increasing temperature. This reason can be attributed to the structure deformation of 7 

mushroom at higher temperatures during drying. 8 

 9 

 10 

Figure 1. Response Surface Plot Showing Effect of Different Drying Parameters on Rehydration Ratio  11 

 12 
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Table 2. Analysis of Variance of Regression Coefficients of the Fitted Quadratic Model Equations for the Rehydration Ratio and Texture Profiles of Hot-Air Dried 1 
White Button Mushrooms 2 
 3  

   
Linear 

 
Quadratic 

 Cross 

product 

    

  
β0 β1  β2  β11  β22  β12  R2  Model 

(p>F) 

Rehydration Ratio  3.17  -0.25**  -0.018  -0.13  +0.0006  -0.035  0.852  <0.05 

Hardness  505.5  +175.41 **  +129.15 **  -110.67 **  -23.30  +63.05 *  0.968  <0.01 

Chewiness  318.41  +183.82 **  +56.80  +16.02  -1.24  +41.01  0.909  <0.01 

Springiness  0.89  -0.13 *  -0.11 *  +0.066  +0.058  +0.095  0.846  <0.05 

Cohesiveness  0.7  +0.055 **  +0.029 *  +0.023  +0.0035  +0.00025  0.848  <0.05 

Gumminess  350.1  +112.68 **  +96.35 **  -83.84 *  -6.96  +45.86  0.914  <0.01 

β0: intercept, β1: temperature, β2: slice thickness. ** Significant at p<0.01, * Significant at p<0.05  4 
 5 
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Textural properties 

 

The effects of hot air drying variables on textural properties of dried white button mushroom were studied by 

response surface methodology and it was found the data fitted to a quadratic model (Table 2.). The linear effects 

of temperature and slice thickness were found significant for hardness (p<0.01). The harder dried mushrooms were 

obtained as the temperature and slice thickness increased (Figure 2). Similar results were reported in the literature 

by some researchers (Chong et al., 2008a; Kotwaliwale et al., 2007). Increasing of hardness in hot-air-dried white 

button mushroom could be explained by the depolymerization of cell wall components such as pectin, after 

exposing to high temperature and a long time during drying (Chong, Law, Cloke, Abdullah, & Daud, 2008b). 

 

Drying temperature and slice thickness had significant linear effects upon a decrease in springiness (p<0.05). 

Chewiness of dried white button mushrooms significantly increased with increasing temperature (p<0.01). Chong 

et al. (2008a) also indicated that the chewiness was found to be increased with elevated temperature; meanwhile, 

springiness of dried chempedak was found to be decreased. Cohesiveness of dried white button mushrooms were 

significantly affected by the temperature (p<0.01) and slice thickness (p<0.05). Drying temperature and slice 

thickness had also significant linear effects on gumminess (p<0.01). Cohesiveness and gumminess of dried white 

button mushroom increased with increasing temperature and slice thickness. 

 

Figure 2. Response Surface Plot Showing Effect of Different Drying Parameters on Hardness  

 

Conclusions 

In this research, parameters of drying process for white button mushrooms were optimized. Quadratic models 

fitted in our results. The optimum conditions for maximum rehydration ratio and minimum hardness in drying of 

white button mushrooms in hot-air drier corresponded to temperature of 50 ºC, slice thickness of 2 mm.  
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179-)  STRES VE BESLENME İLİŞKİSİ 
THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS AND NUTRITION 
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Modern çağın hastalığı olarak adlandırılan stresin yaşam kalitemize ve beden sağlığımıza etkisi olduğu ve stresle 

mücadele için beslenmenin anahtar rol üstlendiği bilinmelidir. Stres kavramı “zararlı uyaran”, “zararlı uyarana 

karşı tepki”, “zararlı uyaran ile organizma arasındaki etkileşim” biçiminde tanımlanmaktadır. Kısacası stres, 

organizma için olumsuz ve sağlığı bozan bir durumdur. Stres insan vücudunda katabolizmayı arttıran bir faktördür. 

Kişi iç ve dış dünyaları arasında bir denge ortaya koyar, bu denge kontrol edilebildiği zaman olumlu, edilemediği 

zaman da olumsuz yönde seyreder. 
Stres anında, insan beynindeki hipotalamus etkilenerek hormonal (endokrin) sistemde bazı değişiklikler ortaya 

çıkar. Kan glukozu, kalp atışları, bazal metabolizma hızı, mide bağırsak faaliyetleri ve kaygı düzeyinde çeşitli 

artışlar, yorgunluk gibi vücutta bazı fizyolojik değişiklikleri ortaya çıkarır. Bazı hormonlar salgılanır. Ve 

salgılanan bu hormonların belli bir miktarı organizma için yararlı iken gereğinden uzun süreli ve fazla miktarda 

salgılanan hormonlar ise yarardan çok zarar verici özelliğe sahip olmaktadır. Bunun sonucunda lipoliz ve glikoz 

reservlerinin mobilizasyonu artar. Ve vücuttaki mekanizmalar arasında sinerjik bir etki oluşur. Stresli durumlarda 

kişilerin savunma mekanizması zayıflar, hastalık riski de artmaktadır. Kişiler stresli durumlarda genelde sağlıksız 

besinlere yönelirler. Bu yüzden, beslenme şekli ve kalitesi, stres yönetiminde son derece önemlidir. Bilimsel destek 
ve sağlıklı bir beslenme planı ile stresin üstesinden gelinebilir, kişinin ömrü uzatılabilir ve stresle ilintili 

hastalıkların oluşma riski azaltılabilir. Antioksidan içeriği yüksek besinler, vücuttaki oksidatif stresi ve hasarı 

azaltarak kognitif düşüşlere karşı koruyucu bir kalkan vazifesi görmektedir. 
Bu çalışmada, stres ve beslenme ilişkisini ana hatları ile tanıtıp birbirini etkileme durumları anlatılacaktır. 
Anahtar Sözcükler: Beslenme, İnsan Vücudu, Katabolizma, Stres Faktörü 
 

ABSTRACT 

In our modern era that influence our health and well being and quality of life of so-called stress disorder and should 
be known to play a key role in nutrition to combat stress. 
The influence of stress that is so-called as the modern era disease on our quality of life and physical health and so 
should be known that food plays a key role to combat stress. Stress concept is described as ‘’harmful 

stimulus’’,’’response to harmful stimuli’’,’’the interaction between organisms and harmful stimuli’’. Shortly 

stress, is a state that is negative and disrupts the health of the organism. Stress is a factor which increases the 
catabolism in the human body and body reveals a balance between inner and outer world. And if it can be controlled 
,moving in the positive direction ; if can’t be controlled moving in the negative direction. 
During stress, some changes occur in the endocrine (hormonal) system by the influence of the hypothalamus in 
the brain. It produces certain physiological changes such as fatique, blood glucose, heart rate, basal metabolism 
rate, gastrointestinal activities and various increases in anxiety levels. Certain hormones are secreted and while 
certain amounts of these secreted hormones are useful;long-term hormone secreted in excess amounts are very 
damaging property than its benefits. As a result, the mobilization of lipolysis and glucose reserves increases and 
occurs a synergetic effect between mechanisms in the body. In stressful situations, the vulnerability of people to 
the defense mechanism increases the risk of illness. The shape and quality of nutrition is very important in stress 
management. People usually tend to unhealthy foods in stressful situations. Therefore, the form and quality of 
nutrition is extremely important in stress management. With scientific support and a healthy diet plan, you can 
cope with the stress, extend your lifespan and reduce the risk of developing stress-related diseases. Antioxidant-
rich foods have a protective shield against cognitive decline by reducing oxidative stress and damage to the body. 
In this study, the main outlines of stress and food relation is introduced and conditions affecting each other will be 
described. 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Stres, organizma için olumsuz ve sağlığı bozan bir durumdur. 

Günümüzde stres iki şekilde tanımlanmaktadır: 

1) Biyokimyacılar, fizyologlar ve bazı araştırmacılar stresi temel olarak; insan vücudunun çeşitli içsel ve dışsal 

uyaranlara karşı vermiş olduğu otomatik tepki, bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla 

ortaya çıkmış, organizmaya zarar veren bir gerginlik hali olarak tanımlamaktadırlar. 

2) Son yıllarda geçerli olan tanımı ise; zarar veren etkenlere karşı organizmada ortaya çıkan olumsuz değişiklikler 

ve verilen tepkilerin toplamıdır. 

Yapılan bazı akademik çalışmalara göre, stresin psikolojik bir kavram olarak ele alınmasının bazı sebepleri vardır. 

Bunlardan bir tanesi toplayıcı özelliğe sahip olmasıdır. Stres, “endişe, gerginlik, çatışma, duygusal çöküntü, ağır 

dış şartlar, benlik tehdidi, engellenme, güvenliğin tehdidi, uyarılma” gibi bazı kavramların yerine kullanılmaktadır. 

Bir diğer sebep ise stres kavramının, psikolojik olayların fizyolojik belirleyicilerini gösterme imkanına sahip 

olması ve bu bağlantıların kurulmasını kolaylaştırmış olmasıdır (Baltaş, 2012). 

Stres düzeyi, yeme davranışları ve metabolizma arasındaki ilişkilerin niteliği çok faktörlüdür. Kişiler, stresli 

durumlarda genelde yüksek kalorili (şekerli ve yağlı) gıda alımlarını arttırıp, çok fazla yemek yemekte ve sağlıksız 

yiyecekleri daha çok tercih etmektedirler (Laraia vd., 2017). 

Bu derlemenin yazılmasındaki amaç; çağımızın son derece önemli hastalıklarından biri olarak kabul edilen stresin, 

bireyleri etkileme durumunu, bireylerin vücutlarında meydana getirdiği değişiklikleri, sebep olduğu hastalıklar 

üzerindeki etkisini ve bu faktörün kişilerin beslenme durumlarını nasıl etkilediğini açıklamak ve bireylerin stresli 

durumlarda nasıl beslendiğini inceleyip sağlıklı seçimlerle nasıl beslenmeleri gerektiğini anlatmaktır. 

2. LİTERATÜR BİLGİLERİ 

2.1. Stresin Tanımı ve Çeşitleri 

Stres kelime anlamı olarak, organizmanın dengesini bozabilecek faktörlerin/etkenlerin tümüdür. Kişinin kısa 

ve/veya uzun vadede uyumunu bozan olaylardır. Stres fizyolojik, sosyal ve psikolojik kaynaklı olabilmektedir. 
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Fizyolojik stressörler; travma, sıcak, soğuk gibi faktörlerdir. 

Psikolojik stressörler; duygusal gerilimler, iç ve dış çatışmalar, eş problemleri gibi faktörlerdir. 

Sosyal stressörler ise; çevremizden kaynaklanan çevre etkenleri, kültürel değişimler, toplumsal gelenek ve 

görenekler gibi faktörlerdir (Yurdakoş, 2005). 

Stres aynı zamanda, Latince’den türetilmiş olup İngiliz dilinde de kullanılan bir kavramdır. Çeşitli alanlarda da 

kullanılmıştır. Terim, Latince’de “estrictia”, eski Fransızca’da ise “estrece” kelimelerinden gelmektedir. İsim 

olarak birinci anlamı ise, “zorlanma, gerilme ve baskıdır” (Balcıoğlu, 2005; Arıcan, 2011). 

Hangi olayların ve durumların, kişi üzerinde nasıl bir etki göstereceği ise kişiden kişiye göre farklılık 

göstermektedir. Aynı insanda aynı tür bir zorlayıcı bile her zaman aynı etkileri göstermeyebilir. Bireyin daha 

önceki deneyimleri, organizmanın durumu, çevresel faktörlerin değişkenliği, boşa çıkma düzeneklerinin tamamı 

kişinin tepkisini belirleyebilmektedir. Yani verilen tepkiler her zaman standart olmayabilir. Bedensel, psikotik ve 

nörotik farklı semptomlar ve sendromlar bireylerce sergilenebilmektedir (Balcıoğlu ve Savrun, 2005). 

2.2. Stresin İnsan Vücuduna Etkileri 

Stres, vücuttaki homeostatik dengeyi bozmaya neden olabilen fizyolojik ve psikolojik kaynaklı etkenlerin sebep 

olduğu vücut değişiklikleridir. Stressör ajan ise, vücutta hormonal veya sinirsel olarak katalizlenebilen bir dizi 

reaksiyonu meydana getirmekte olan faktörlerdir (Balcıoğlu ve Savrun, 2005). 

Stres, insan vücudunun tümünü ve vücut sistemlerini de etkilemektedir. Bu sistemlerin en önemlileri şunlardır; 

Kas-iskelet Sistemi (Baş ağrısı, migren, omuz-boyun-baş bölgesinde kronik kas gerginliği-fibromiyalji vb.) 

Solunum Sistemi (Solunum güçlüğü ve problemleri, nefes alıp verememe) 

Kardiyovasküler Sistem (Koroner arter damar yapısı iltihabı, kolesterol seviyesi değişimi) 

Endokrin Sistemi (Epinefrin ve kortizol hormon salınımı vb.) 

Sinir Sistemi (Nörotransmitterler, peptidler, kofaktörler ve diğer medyatörlerin sistemlerini tüketme, reseptör 

yanıtını değiştirme) (APA, 2014). 

Hipotalamus tarafından salgılanan kortikotropin serbestleştirici faktör (CRF), hipofiz ön lobundan polipeptid 

yapıda olan, adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgılatır. Devamlı olarak az miktarlarda salgılanan ACTH'ın 

stressör etkisi ile salınımı 20 kat kadar daha artar ve bu hormonun etkisi ile böbreküstü bezi korteksinden salgılanan 

kortizol hormonunun salınım artışı da gerçekleşmektedir. Bu hormon, aşırı stresli kişilerin kanlarında yüksek 

yoğunlukta bulunmuştur. Kortizol kanda uzun süre yüksek yoğunlukta bulunduğunda ise vücutta hücre hasarına 

neden olmaktadır (Yurdakoş E., 2005). 

Ayrıca kronik stres koşullarında ACTH, adrenal bezden glukokortikoidlerin salınımını da arttırır. 

Glukokortikoidler de glukoneojenezisi arttırarak kandaki glukoz ve karaciğerdeki glikojen yoğunluğunu 

arttırmaktadırlar. Hipofizden salgılanan somatotropik hormon (TSH) da adrenal kortekse etki ederek 

mineralokortikoid salınımını arttırmaktadır. Bunun sonucunda da, organizmada sodyum tutulması ve potasyum 
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kaybı gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. Stres sonucunda TSH hormon salınımı artarak 

metabolizma uyarılmakta ve canlı uykuya dalmada çeşitli güçlükler çekmektedir (Savrun, 2005; Şentürk 2005). 

Psikolojik strese maruz kalma; mide boşalmasını geciktirme, gastrointestinal yol boyunca daha yavaş hareketlilik 

(motilite) ve geçiş, kandan trigliserid klerensi oranını azaltma ve insülinin bozulmuş postprandiyal regülasyonu da 

dahil olmak üzere, yutulan yiyeceğin sindirim ve metabolik tepkilerini değiştirme gibi olumsuzluklara neden 

olmaktadır (Lindsay vd., 2017). 

Meslek kaynaklı stres ile koroner kalp hastalığı arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu duruma sahip 

bireylerde hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi, açlık büyüme hormon düzeyinde azalma; idrarda ise 

hidroksivanilmandelik asit ve noradrenalinde artma tespit edilmiştir. Emosyonel stres denilen stres türü ise, 

katekolamin deşarjını arttırmakta, aynı zamanda katekolaminler trigliseridlerin lipolizini de arttırarak serbest yağ 

asitlerini vücut ihtiyaç duymadığı halde çoğaltırlar.  

Stres, koroner kalp hastalığı ve hipertrigliseridemi ile de yakından ilişkilidir. Yağ asitlerinin artması sonucunda, 

damar duvarlarında yağ asidi birikimi gerçekleşmekte olup hipertansiyona gerek kalmaksızın atheroskleroz 

olabilmektedir. Ayrıca, otonom sinir sisteminin sürekli uyarılması da damar duvarlarında fibrokalsifik 

aterosklerotik gelişimini arttırabilmektedir (Altın, 1990; Balcıoğlu ve Savrun, 2005). 

Yetişkinlerde stresin ilerlemesi halinde; hipertansiyon, artmış plazma kortizolü, kardiyak ve kardiyovasküler 

hastalıklar, inflamatuvar barsak hastalıkları, Tip-2 diyabetes mellitus ve çeşitli kanser hastalıkları da dahil olmak 

üzere çoğu hastalığa ve rahatsızlığa neden olabilmekte, aynı zamanda bireylerin yaşam kalitesini de olumsuz 

etkilemektedir (Gonzalez ve Massari, 2014). 

Aynı zamanda stres, dikkat edilmediği takdirde; immun sistem problemleri (enfeksiyonlara ve alerjilere yatkınlık), 

cilt problemleri (akne, kaşıntılı döküntü, egzema, sedef hastalığı vb.), vücudun çeşitli bölgelerinde (boyun, omuz, 

sırt vb.) ağrılar, kısırlık gibi uzun süreli rahatsızlıklara da neden olabilmektedir (Carlson, 2004).  

2.3. Stres ve Beslenme İlişkisi 

Bireylerin çoğu, stresli durumlar esnasında yüksek kalorili (şekerli ve yağlı) gıda (fast food vb.) alımlarının 

arttığını bunun da muhtemelen bir kendi kendine rahatlama biçimi olduğunu bildirmektedirler. Bu tarz beslenme, 

yorgunluk, bilişsel konsantrasyonda düşüş ve ruh hali değişimleri gibi sorunlara yol açmaktadır. Aynı zamanda, 

kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığına tehdit oluşturan bir beslenme yetersizliği durumu da oluşabilmektedir (Adam 

ve Epel, 2007). 

Mutluluk esnasında ise, kalorisi yüksek gıdalara nazaran daha az lezzetli olan kurutulmuş meyveler diyette tercih 

edilmektedir (Garg vd., 2007). 
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Stres ayrıca, insanların öğünlerini atlamasına veya yemeyi unutmasına da neden olabilmektedir. Stres anında 

insanlar, kahve veya diğer uyarıcıları da kullanmaktadır. Kahve tüketimi ile ilgili problemse, gereğinden fazla 

büyük miktarlarda alındığında, vücut üzerinde olumsuz yan etkilere sahip olabilen kafeini içermesidir. Kafein aynı 

zamanda vücuttaki hormonları da etkilemektedir. Adrenalin ve kortizol hormonları, bir nörotransmitter olan 

dopamin, kafeinin etkisiyle artmaktadır (Martini vd., 2016). 

Sağlıklı tıp öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, öğrencilerin stresli oldukları dönemlerde, stresli olmadıkları 

dönemlere göre daha yüksek miktarda üriner serbest kortizol ve insülin seviyelerine sahip oldukları rapor edilmiştir 

(Epel vd., 2004). Ayrıca, yemek beklentisiyle salgılanan düşük konsantrasyonlardaki insülin ise lezzetli gıdaların 

tüketilmesinde bir artışa neden olmaktadır. Kronik stressörlerin veya insanlarda tekrarlanan strese bağlı 

sıkıntıların; yüksek derecede lezzetli yiyecekler veya stresle indüklenen çeşitli gıdalar için aşırı dozlara neden 

olabileceği de yapılan bazı çalışmalarla kanıtlanmıştır (Kunz vd., 2004; Schlotz 2004). 

Son zamanlarda yapılan prospektif çalışmalarda ise, kronik stres ile metabolik sendrom (MetS) hastalık belirtileri 

arasında pozitif bir ilişki gösterilmiştir (Candola vd., 2006; Kivimaki vd., 2006; Brunner vd., 2007). Kronik stres, 

abdominal yağ depolarının oluşmasına yol açan yüksek kalorili yiyeceklerin tüketilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır (Dallman vd., 2003). Bununla birlikte, stresin nedenleri çözülmediğinde, bireyde zararlı döngü 

devam ederek insülin direnci, çeşitli beslenme bozuklukları ve obezite ile sonuçlanabilmektedir. Bu kısır stres 

döngüsünü kırmak, birçok bireyde obezite için geçerli bir tedavi seçeneğini ortaya çıkarabilmektedir (Warne, 

2009). 

Hayvan modelleri, kronik stres kaynaklı obezitenin çoğu zaman azalmış adipoz sinyalleri veya reseptör 

seviyesindeki direnç ile karakterize olduğuna dair çeşitli kanıtlar sunmuştur (Adam ve Epel, 2007). HPA 

(hypothalamic-pituitary-adrenal) ekseninin aktivasyonu, diğer nörotransmiter sistemler arasında endojen 

opioidlerin salınımını sağlar. Opioid salınımının, stresin zararlı etkilerine karşı organizmanın güçlü savunma 

mekanizmasının bir parçası olduğunu gösteren güçlü kanıtlar da mevcuttur (Drolet vd., 2001; Valk vd., 2018). 

Kortizol hormonu iş günlerinde, hafta sonu günlerine göre vücutta daha fazla miktarda salgılanmaktadır. Stres ve 

yağlanma arasındaki ilişki ise karmaşıktır ve burada kortizolün rolünü vurgulayan, otoritelerce de kabul görmüş 

bir düşünce yatmaktadır. Kortizolün ödül sistemi üzerindeki etkilerine bakıldığında; insülin, NPY ve leptin 

hormonlarının artışı yoluyla kilo alımına kısmen aracılık ettiği görülmüştür. İnsülin, ödül sistemini engelleyen 

akut etkilere sahiptir ve dolaşımdaki insüline kronik maruziyetin, insülin direnci durumunda olduğu gibi ödül 

sistemini de uyarabileceği kanıtlanmıştır (Figlewicz, 2003).  

Yapılan başka bir çalışmada ise, stressiz bir kontrol günü sırasında, diyet daha az yemek yeme ile ilişkiliyken, 

stres gününde kortizol reaktivitesinden dolayı yemek yeme daha fazla olmaktadır. Ayrıca bireyler arasında, tatlı 

yiyeceklerden daha fazla yağlı yiyecekleri tüketme eğilimi tespit edilmiştir (Takeda vd., 2004). 

Stres altındayken, nöroendokrin dengesindeki değişiklikler (yüksek kortizol ve insülin salınımı) beynin ödül 

merkezini daha da hassaslaştırabilmekte ve leziz gıdalarla opioid uyarımını sürdürmek için olumlu bir geri besleme 
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döngüsüne yol açabilmektedir. Aynı zamanda, kortizol ve yemeğin insülini teşvik ettiği göz önünde 

bulundurulursa, stres ve yüksek oranda gıda alımının kombinasyonu, visseral yağ depolanması için güçlü nedenleri 

oluşturmaktadır (Figlewicz, 2003). Stresörlere tepki olarak negatif duygudurumdaki artışlar da, daha fazla gıda 

tüketimi ile önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle, strese karşı psikofizyolojik tepki, daha sonraki yeme 

davranışını da etkilemektedir (Epel vd., 2001). 

Sıçanlar üzerinde yapılan başka bir deneysel çalışmaya göre, stresin kilo alımına neden olabileceğine dair ikna 

edici sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarında, kronik kuyruk kıstırma (hafif stressör) yöntemi 

uygulanmış olan farelerde, tatlandırılmış süt kaynaklı hiperfajinin (aşırı yemenin) görüldüğü ve farelerin kilo 

aldıkları gözlemlenmiştir (Torres vd., 2007). 

Yine başka bir çalışmada, karbonhidrat açısından zengin proteinden fakir öğünler tüketilerek üretilen beyin 

triptofan seviyelerindeki artışın, sırasıyla paralel olarak sinapslara salınan serotonin miktarlarında da artışa neden 

olabileceği kanıtlanmıştır (Takeda vd., 2004). 

2.3.1. Stresle Mücadelede Sağlıklı Beslenme 

Diyetin değiştirilmesi ve besin alımının sıklığında meydana gelecek değişiklikler de, stres yönetiminin 

yürütülmesine yardımcı olabilmektedir. Kaliteli beslenebilmek ve sağlıklı, düzgün yemek seçebilmek stres 

yönetimde son derece önemlidir. Stresle mücadelede, diyetin büyük bir kısmı kompleks (bileşik) 

karbonhidratlardan oluşmalıdır. Genel olarak da, bitki kökenli gıdalar tercih edilmelidir. Diyet yağının azaltılması 

ve değiştirilmesi yararlı olabilmektedir. Özellikle, tekli doymamış ve n-3 yağ asitleri açısından zengin diyetler 

tavsiye edilmektedir. Bu diyetsel modifikasyonlar, kortizol ve kortikosteroid bağlayıcı globülin (CBG) 

konsantrasyonlarında da tutarlı değişiklikler meydana getirebilmektedir. Ayrıca sağlık üzerinde çeşitli olumlu 

etkiler gösteren bitkisel besinler; fitokimyasallar, eser elementler ve vitaminler açısından da son derece zengin 

kaynaklardır ve diyette mutlaka tercih edilmelidir. (Waladkhani ve Clemens, 2001; Spencer vd., 2017). 

Taze meyve ve sebzeler, kabuklu yemişler ve tam tahıllar açısından zengin lifli bir diyet türü; işlenmiş, yüksek 

yağlı ve yüksek şekerli aperatiflere göre daha uzun süre boyunca, daha fazla miktarda iştah memnuniyeti sağlar. 

Ancak daha da önemlisi, junk food denen abur cubur yiyecekler, taze, yüksek lifli bitkisel besinlerle 

değiştirildiğinde; A, B6, C vitaminleri ve B vitaminlerinden de; niasin, tiamin, riboflavin ve folatın daha fazla 

tüketilmesi sağlanmaktadır. B vitaminleri metabolik enzimlerin çoğunun yapımında kullanıldığı ve tüm sinir 

sistemini kontrol ettiği için stresle mücadelede elzemdir. Çünkü stres altındayken, vücut reserve B vitaminlerini 

de kullanmaktadır. Bu besinlerle ayrıca, daha yüksek oranda magnezyum, demir, selenyum, çinko, fosfor ve 

kalsiyum alımı da sağlanmaktadır (Waladkhani ve Clemens, 2001; Gonzalez ve Massari, 2014; Spencer vd., 2017). 

Gıdalar, sağlıklı bir metabolizma için hayati önem taşımakta olup önemli stres korunması sağlamaktadırlar. 

Örneğin, 1 kase sıcak yulaf ezmesi gibi gıdalar, sakinleştirici bir beyin kimyasalı olan serotonin seviyesini 

arttırabilmektedir. Ve sağlıklı bir diyet, bağışıklık sistemini iyileştirerek ve kan basıncını dengeleyerek stresin 

etkisine karşı koyabilmektedir. 
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Yüksek tansiyonu azaltmanın en iyi yollarından biri de, yeterli potasyum elde etmektir ve yarım avokado orta 

boyuttaki bir muzdan bile daha fazla potasyum içermektedir. Avokadodan yapılan Guacamole adlı meze ise, 

stresin yüksek yağlı bir yemeği özlediği zaman diyet programında sağlıklı bir alternatif olarak tercih edilebilir. 

Karbonhidratlar beyni daha fazla serotonin yapmaya yöneltmektedir. Bu sebeple, kimyasalların düzenli bir şekilde 

işlev görmesi için, daha yavaş sindirilen ve daha düşük  glisemik indekse sahip olan kompleks karbonhidratları 

tüketmek en faydalısıdır. İyi seçimler olarak, tam tahıllı kahvaltı gevrekleri, ekmek ve makarnaların yanı sıra, eski 

moda yulaf ezmesi de diyette bulunmalıdır. Kompleks karbonhidratlar, kan şekeri düzeylerini stabilize ederek bir 

kişinin kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilmektedir. Yatmadan birkaç saat önce tüketilen kompleks 

karbonhidratlar, serotonin salınımını hızlandırabilir ve bir kişinin daha iyi uyumasına yardımcı olabilir. Yatmadan 

önce tüketilen ağır yemekler, mide ekşimesini tetikleyebildiğinden, meyve, ılık süt veya az yağlı yoğurt gibi hafif 

şeyler tüketilmelidir. Yapılan bazı araştırmalar, kalsiyumun premenstrüel sendromla (PMS) bağlantılı anksiyete 

ve duygudurum değişimlerini azalttığını göstermektedir. Bu sebepten dolayı bazı uzmanlar; organik, kaymaklı 

veya az yağlı sütün tüketilmesini önermektedir (Gonzalez ve Massari, 2014). 

Bazı araştırmalar, C vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirirken stres hormonlarının düzeylerini de 

azaltabildiğini göstermiştir. Yüksek tansiyonu olan kişilerle yapılan bir çalışmada, yüksek kortizol düzeylerinin 

(stres hormonu), insanlar C vitamini aldıklarında normal düzeylere döndüğü tespit edilmiştir. C vitamini vücuttaki 

kortizol miktarını azaltabilmektedir.  

Ispanak ve tüm yeşil yapraklı sebzeler ise, iyi birer magnezyum kaynağıdır. Yetersiz magnezyum, çeşitli stres 

etkilerini birleştirerek baş ağrısını ve yorgunluğu tetikleyebilmektedir. Pişmiş organik soya fasulyesi veya bir 

somon balığı da iyi derece magnezyum kaynaklarıdır. 

Somon ve ton balığı gibi balıklarda bulunan Omega-3 yağ asitleri de, stres hormonlarındaki artışı önleyebilmekte 

ve kalp hastalığı, depresyon gibi duygudurum bozukluklarına ve PMS'ye karşı korunmaya yardımcı olmaktadır. 

Sürekli iyi bir omega-3 kaynağı için, haftada en az iki kez (3 gram omega-3 için) yağlı balık yeme hedeflenmelidir.  

Antep fıstığının yanı sıra, fındık ve yağlı tohumlar da iyi/sağlıklı yağ kaynaklarıdır. Bir avuç dolusu antepfıstığı, 

ceviz veya badem yemek, kolesterolü düşürmeye, iltihaplanmayı önlemeye, diyabet riskini azaltmaya ve stresin 

etkilerine karşı korunmaya yardımcı olabilmektedir. Badem yararlı vitaminlerle doludur: (bağışıklık sistemini 

arttırmak için E vitamini, depresyon gibi stres nöbetleri sırasında daha dirençli hale getirmeyi sağlayan B 

vitaminleri vb.) 

Her gün bir fincan siyah ya da yeşil çay içmek stresli olaylardan daha çabuk kurtulmaya yardımcı olabilmektedir. 

Yapılan bir çalışmada, 6 hafta boyunca günde 4 bardak çay içen insanlar, başka bir içecek içen insanlarla 

karşılaştırılmıştır. Çay içenler, daha sakin hissettiklerini ve stresli durumlarında stres hormonu olan kortizol 

düzeylerinin daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (Waladkhani ve Clemens, 2001; Gonzalez ve Massari, 2014; 

Spencer vd., 2017). 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1496 
 

Stresle savaştığı iddia edilen birçok bitki takviyesi de vardır. Çalışılan en iyi takviyelerden biri, hafif-orta düzeyde 

depresyona sahip insanlara yarar sağlayan St. John's Wort'dur (sarı kantaron bitkisi). Bu bitki, ayrıca anksiyete ve 

PMS semptomlarını da azaltma özelliğine sahiptir. Kediotu kökü de sakinleştirici etkisi olan başka bir bitkidir. 

Sağlık profesyonelleri, hastaların kullanmakta olduğu her türlü ilaca, özellikle de bitkilere, herhangi başka bir 

ilaçla meydana getireceği olası etkileşimleri de anlatarak, bu bitkilerin dikkatli kullanımlarını sağlayabilmek için 

kişileri uyarmalıdır. 

Kafein (kahve içinde) ise stres hormonlarını artırabilir ve kan basıncını yükseltebilmektedir bu nedenle, kişinin 

uyku düzeni kafein tarafından önemli ölçüde etkilenebilmektedir. Eğer kişi stres kontrolü konusunda sıkıntı 

yaşıyorsa ve her zaman kendini yorgun hissediyorsa, besin ögesi eksiklikleri veya yetersizliği olup olmadığını 

öğrenmek için beslenme şeklini beslenme uzmanlarına kontrol ettirmelidir. İyi hazırlanmış bir diyet planının 

ardından vücut, strese ve diğer hastalıklara karşı güçlendirilebilir. 

Her gün yeşil veya sarı sebzelerin tüketimi de, bazı stres semptom ve sendromlarının (örneğin, tahriş ve 

uykusuzluk gibi) insidansını da önemli ölçüde azaltabilmektedir (Waladkhani ve Clemens, 2001; Gonzalez ve 

Massari, 2014; Spencer vd., 2017). 

2.3.2. Gece Yeme Sendromu ve Stres 

Stunkard ve ark.nın (1955) açıklamalarına göre; gece yeme sendromu, şu tanı kriterleriyle karakterize 

edilmektedir: 

Kahvaltıda iştahsızlık ve anoreksi, 

Günlük yiyecek alımının (total kalorinin) %50 veya daha fazlasının, akşam saat 18.00’den sonra olması (akşam 

hiperfajisi), 

Gece uykuya dalma ve/veya uykuda kalma sorununun olması (insomnia), 

Gece duygu durumunun daha çökkün olması. 

Bu sendromun; genel popülasyonun % 1,5’unu, kilo verme/zayıflama programlarında da hastaların %8,9’unu 

etkilediği tahmin edilmektedir.  

Bu sendromda, genetiğin etkisi de çeşitli çalışmalarla desteklenmektedir. Yapılan bir aile çalışmasında; gece yeme 

sendromu (GYS) olanların 1. derece  akrabalarında, GYS görülme sıklığının kontrol grubuna göre 4.9 kat daha 

fazla olduğu saptanmıştır. İkizler üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise, genetiğin büyük bir rolü olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak, genetik faktörlerin strese yatkınlığa da gece yeme sendromuna yakalanabilmeyi 

arttırmaktadır (Lundgren vd., 2006; Rasmussen vd., 2007; Orhan ve Tuncel, 2009). 

Yine başka bir çalışmaya göre, GYS olan ve olmayan fazla kilolu/obez yetişkin bireyler hem davranışsal hem de 

nöroendokrin özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır. GYS olan bireylerin duygudurum puanları anlamlı ölçüde 

düşük bulunurken, kontrol grubundakilerde puan durumu değişmeden sabit bir oranda kalmıştır. Aynı zamanda, 

GYS olan bireylerin doğal glukokortikoid kortizol (hidrokortizon) hormonu düzeyi, GYS olmayanlara kıyasla 
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önemli ölçüde yüksek seviyelerde bulunmuştur ve gün içinde stresle artan kortikotropin faktörünün baskılayıcı 

etkisi altında bulunan, geceleri ise miktarı artan melatonin hormonu seviyesinde de azalmalar gözlemlenmiştir 

(Birketvedt vd., 1999). 

Bu sendromun genelde; stres dönemlerinde ortaya çıktığı, hipotalamus-hipofiz adrenal aksındaki bir rahatsızlıktan 

dolayı görüldüğü ve kilo verme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı vakalarla da yakından ilişkili olduğu 

yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir (Gluck vd., 2001; Birketvedt vd., 2002; Osdoba vd., 2015). 

2.3.3. Stres, Antioksidanlar ve Bilişsel Fonksiyon 

Bilişsel fonksiyonun yaşla birlikte azalması, kişilerde bağımsızlığı ve aktiviteyi engelleyici  bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir. Mevcut kanıtlar, hem artmış oksidatif stresin hem de antioksidan durum dengesizliğinin 

yaşla birlikte bilişsel fonksiyonların da azalmasına neden olduğunu göstermektedir. Yayınlanan birkaç çalışmada, 

bilişsel-hafıza performansının azalması ile yaş, kronik-oksidatif stres ve antioksidanların düşük statüsü arasında 

da anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (Perrig vd., 1997; Perkins vd., 1999). 

Yaşlanma, artmış oksidatif stres, kronik stres, diyet antioksidan alım dengesizliği, vasküler demans, inme, 

atherosklerozis, vasküler disfonksiyon, Alzheimer gibi çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklar ilerleyen süreçlerde, 

bilişsel fonksiyonun azalmasına ve hafıza kayıplarına neden olmaktadırlar (Sano vd.,1997; Walsh vd., 2013). 

Kötü bellek performansları ise düşük plazma D vitamini seviyeleri ve kronik stres ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca 

takviye E vitamini alımı ile de Alzheimer hastalığının ilerlemesi geciktirilebilmektedir. Meyve ve sebzelerde 

bulunan diyet antioksidanlarının da bilişsel fonksiyonları iyileştirebileceği çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır 

(Joseph vd., 1999; Takeda vd., 2004; Garg vd., 2013). 

3. SONUÇ 

Kişiler stresli durumlarında, genelde yüksek kalorili, enerjisi yüksek (şekerli ve yağlı) gıdaları daha fazla tercih 

etmekte olup, aşırı yeme eğilimi göstermektedirler ve daha çok sağlıksız yiyecekleri tercih etmektedirler. Bu 

besinler, stres tepkisini arttıran kimyasal maddeler de ihtiva etmektedirler. Bu nedenle, bu sağlıksız besinlerin 

yerine çeşitli bitki çayları, meyve ve sebze gibi antioksidan bakımından zengin gıdalar tüketilebilir. Beslenme 

programları kişiye özel düzenlenerek, bireyin sağlıklı beslenmesi sağlanmalı; strese karşı gösterilen tepkilerin 

düzenlenmesi ve genel sağlık üzerinde bireyin kontrolünün artırılabilmesi amaçlanmalıdır. Sağlıklı beslenme 

programları (tüm faydalı besin ögelerini içeren), beslenme ve diyet uzmanları/diyetisyenler tarafından 

hazırlanmalıdır. Stresin biyolojik belirleyicilerini ölçen gelecekteki çalışmalar, stres-beslenme ilişkisinin altında 

yatan fizyolojik mekanizmayı ve stresin iştahı kontrol eden nörotransmitter ve hormonlarla nasıl bağlantılı 

olabileceğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. 
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180-) CHARACTERİZATİON OF PLANT GROWTH PROMOTİNG 

RHİZOBACTERİA AND THEİR ANTAGONİSM AGAİNST PHYTOPHTHORA 
CAPSİCİ AFFECTİNG CHİLLİ PEPPER (CAPSİCUM ANNUM L.) FROM PUNJAB, 
PAKİSTAN 
 
Sajjad Hyder, Nida Fatima, M. Inam-ul-Haq 
 
Abstract 
Rhizobacteria play a significant role in disease suppression and plant growth promotion in various crops. 
Phytophthora capsici is a notorious agent which infects the crops in early and late growth stages. In the present 
study, two isolates of P. capsici (accessions MF322868 and MF322869) were found virulent to locally cultivated 
chilli pepper causing damping-off. To manage the disease biologically, Out of 15 isolated chilli rhizobacterial 
strains, 08 were found potential antagonist to P. capsici in vitro. Bacteria with strong antifungal potential were 
subjected to biochemical and molecular analysis. All tested isolates were positive for HCN production and catalase 
test and Indole-3-acetic acid (IAA) production ranged (6.10-56.23 µg mL-1) while siderophore production varied 
between 12.5 to 33.5%. The 16S rRNA-sequence analysis of tested rhizobacterial isolates present 97 to 100% 
identity with Pseudomonas putida, P. libanensis, P. aeruginosa, Bacillus subtilis, B. megaterium, and B. cereus 
sequence database available (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). All sequences of identified rhizobacteria were 
submitted to GeneBank for accessions. Greenhouse studies concluded that all tested bacterial strains suppressed 
the P. capsici infections (52.3-63%) and significantly enhanced the plant growth characters in chilli pepper. 
Efficacy of many of these tested rhizobacteria is first time reported against oomycetes from Pakistan. 
Keywords: Antagonism, chilli pepper, growth promotion, molecular diversity, rhizobacteria 
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AYDIN İLİNDE YETİŞEN FARKLI İNCİR KÜLTÜVARLARININ YAPRAK HEKZAN ÖZÜTLERİNİN 

PROSTAT KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ  

 

Özet 

İncir (Ficus carica), Moraceae familyasına ait, genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen, yaprak döken bir ağaçtır. 

Yenilebilir meyvesiyle bilinmesine rağmen yaprakları ve lateksi tıbbi amaçla da kullanılmıştır. Bu çalışmadaki 

amacımız Aydın’da yetişen iki farklı incir kültüvarlarından toplanan yaprak n-hekzan özütlerinin bir insan prostat 

kanseri hücre hattı (PC3) üzerindeki sitotoksik etkisini incelemektir. F. carica cv. Sarı Lop (Calimyrna) ve Aydın 

Siyahı incir yaprakları gölgede, oda sıcaklığında bir hafta boyunca kurutulup ufalandı. Normal ve yarı otomatik 

soxhlet metodlarıyla kurutulmuş incir yapraklarından n-hekzan özütleri elde edilip -18°C’de depolandı. PC3 

hücreleri %5 CO2 ve 37°C’de %10 fötal sığır serumu ilaveli RPMI-1640 besiyerinde kültüre edildi. Yaprak n-

hekzan özütleri 0, 250, 500, 750 ve 1000 µg/ml dozlarda PC3 hücreleri üzerinde 24 saat muamele edildi ve süre 

sonunda hücrelerin üzerindeki eski besiyeri uzaklaştırılıp MTT uygulandı. Minimum 2 saat inkübasyon sonunda 

hücreler içinde oluşan mor renkli formazan kristalleri 100 µl dimetil sulfoksit ile çözülerek hücre canlılıkları 

spektrofotometrede 570 nm’de dolaylı olarak ölçüldü. İncir yaprağı n-hekzan özütleri ile 24 saat 250 µg/ml dozda 

muamele edilen hücrelerin yaklaşık yarısının öldüğü görülmüştür. En fazla etki 1000 µg/ml’lik dozda gözlenmiştir, 

fakat 2 farklı incir çeşidi arasında veya kullanılan 2 farklı ekstraksiyon yöntemleri arasında istatistiksel olarak 

mailto:oboyaci@adu.edu.tr
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anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir (P>0,05; Student’s t test). Literatürde incir yaprağından çeşitli çözgenler (su, 

etanol, metanol) ile elde edilen özütlerin virüsler ve fareler üzerinde toksisite, diyabet, kolesterol ve karaciğer 

sorunlarına karşı kullanımları ile ilgili raporlar mevcuttur. Bu çalışmada her iki incir yaprağı n-hekzan özütleri, 

PC3 hücreleri üzerinde doza bağlı sitotoksisite göstermiştir ve incir özütlerinin antikanser özelliklerinin ileri 

aşamada araştırılmasını teşvik etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İncir, İncir yaprağı, Hekzan özütü, Prostat kanseri, Sitotoksisite  

 
DETERMINATION OF THE EFFECTS OF LEAF HEXANE EXTRACTS OF DIFFERENT FIG 
CULTIVARS GROWN IN THE CITY OF AYDIN ON PROSTATE CANCER CELLS  
 

Abstract 

Fig (Ficus carica) is a deciduous tree belonging to the family Moraceae, usually grown in the Mediterranean 

region. Although known for its edible fruit, leaves and latex have also been used for medical purposes. Our aim in 

this study is to examine the cytotoxic effect of leaf n-hexane extracts collected from two different fig cultivars 

grown in Aydın on a human prostate cancer cell line (PC3). F. carica cv. Yellow Lop (Calimyrna) and Aydin 

Black fig leaves were dried for one week at room temperature and crumbled. N-hexane extracts were obtained 

from the dried fig leaves by normal and semi-automated soxhlet methods, and stored at -18°C. PC3 cells were 

cultured in RPMI-1640 medium supplemented with 10% fetal bovine serum under 5% CO2 at 37°C. Leaf n-hexane 

extracts were treated at 0, 250, 500, 750 and 1000 μg/ml doses for 24 hours on the PC3 cells, and at the end of the 

time the old medium on the cells was removed and MTT was applied. After a minimum of 2 hours of incubation, 

the purple formazan crystals formed in the cells were dissolved in 100 μl dimethyl sulfoxide and cell viabilities 

were measured indirectly at 570 nm in the spectrophotometer. Approximately half of the cells treated with fig leaf 

n-hexane extracts at a dose of 250 μg/ml for 24 hours were found to have died. The maximum effect was observed 

at a dose of 1000 μg/ml, but no statistically significant difference was observed between the two different fig types 

or between the two different extraction methods used (P>0.05; Student’s t test). There are reports in the literature 

on the use of extracts of fig leaves in various solvents (water, ethanol, methanol) against toxicity, diabetes, 

cholesterol and liver problems on viruses and mice. In this study, both fig leaf n-hexane extracts showed dose-

dependent cytotoxicity on PC3 cells and encouraged the further investigation of anticancer properties of fig 

extracts.  

Keywords: Fig, Fig leaf, Hexane extract, Prostate cancer, Cytotoxicity  

 
Giriş 
İncir (Ficus carica), ekonomik ve besinsel değeri yüksek olan ve uzun yıllardan beri yetiştirilen en eski bitkilerden 

biridir. Anavatanı Türkiye olan incir, 750 tür odunsu bitki, ağaç ve çalı ile en büyük şifalı bitkilerden biri olarak 

bilinir (Rashid vd., 2014). 5-10 m arasında boya sahip olan incir, besleyici özelliğinden dolayı araştırma 

konularında önemli rol oynamıştır (Lim, 2012). Fakat daha sonraki araştırmalarda incirin yaprakları, kökleri, 

meyveleri, lateksi de araştırmaların başlıca konuları olmuştur (Herre vd., 2008; Park vd., 2013).  

1998 yılında, Serraclara ve arkadaşları (Serraclara vd., 1998) tip I diyabetik hastalarda incir yaprağının 

hipoglisemik etkisini incelemiş ve 2000 yılında Canal ve arkadaşları, (Canal vd., 2000) diyabetli farelerde 

kolesterol seviyesini azaltmak için, F. carica yapraklarından elde edilen bir kloroform ekstraktını kullanmıştır. 

Gond ve Khadabadi de 2008 yılında farelerde antibiyotik ilaç tedavisi için incir yaprağı petrol eteri ekstraktını 

kullanmıştır (Gond & Khadabadi, 2008). Yapılan bu çalışmalarda olumlu sonuçlara varılmıştır. 2007 yılında 
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Mohan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada incir yaprağı metanol ekstraktının karaciğeri koruyucu etki gösterdiği 

gösterilmiştir (Krishma Mohan vd., 2007).  

Wang ve arkadaşlarının (Wang vd., 2004) elde ettikleri incir yaprağı su ekstraktının HSV-1’e karşı toksisiteye 

sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Patil ve arkadaşlarının (Patil vd., 2010) yaptıkları çalışmada, incir yaprağı etanol 

ekstraktının farelerde hem hücresel hem de humoral antikor tepkisine karşı iyileştirici bir etkisi olduğu rapor 

edilmiştir ve aynı zamanda bağışıklığı uyarıcı etkisinin de olduğu sonucuna varılmıştır.  

İncir yaprağının antimikrobiyal etkileri üzerine yapılan çalışmalara değinecek olursak, 2014 yılında iki Gram 

pozitif (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) ve dört Gram negatif (Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, ve Escherichia coli) bakteriden oluşan toplam 6 bakteri suşuna karşı 

etanolik incir yaprağı özütü ve lateksi kullanılarak antimikrobiyal açıdan etkileri araştırılmıştır. Üç fungal suş için 

de agar kuyu difüzyon yöntemi kullanılarak inhibitör bölge çaplarının belirlenmesi sağlanmıştır. Bazı aktif 

bileşiklerin tespitinde ise kimyasal yöntemler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre incir özütünün içeriğinde 

flavanoidler, taninler, terpenler, steroidler, alkaloidler ve saponinler olduğu ortaya koyulmuştur. Yaprak etanolik 

ekstraktı S. auerus, S. typhi bakterilerine ve  Fusarium oxysporum küfüne karşı güçlü aktivite sergilemiştir (Rashid 

vd., 2014). 

Bu çalışmada ise amacımız Aydın’da en yoğun olarak yetiştirilen incir kültüvarları F. carica cultivar Sarı Lop ve 

F. carica cv. Aydın Siyahı (Bursa Siyahı olarak da adlandırılır) yapraklarından n-hekzan kullanılarak elde edilen 

özütlerin insan prostat kanseri hücre hattı PC3 üzerindeki antiproliferatif etkilerinin tespiti ve aralarındaki 

muhtemel farklılıkların incelenmesidir.  

 

Materyal ve Metod 

İncir yapraklarının toplanması ve hazırlanması  

Araştırma materyali olan incir ağacı yaprakları Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünde doğal olarak 

yetişen F. carica cv. Sarı Lop ağaçlarından (37°51'28.3"N 27°51'23.9"E), Aydın Siyahı yaprakları ise Aydın ili, 

Kuyucak ilçesi, Gencelli köyünde (37°56'04.3"N 28°39'29.2"E) yetiştirilen ağaçlardan 2017 yazında toplanmıştır. 

Yapraklar gölgede oda sıcaklığında bir hafta boyunca kurutuldu ve kurumuş yapraklara boyut küçültme işlemi 

yapıldı. Elde edilen yaprak parçaları nemsiz ve serin oda koşullarında muhafaza edildi.  

İncir yapraklarından esansiyel yağ eldesi  

Esansiyel yağ eldesi, su distilasyon yöntemiyle Clevenger aparatı kullanılarak yapılmıştır. Bu yönteme göre, 100 

g parçalanmış kuru incir yaprağı 800 ml distile su ile birlikte cam balon içerisinde 6 saat boyunca kaynatılmıştır. 

Meydana gelen su buharı ile sürüklenen uçucu yağ molekülleri, soğutucuya ulaşınca yoğunlaşarak cam borunun 

içerisinde altta su, üstte uçucu yağ olacak şekilde iki tabaka oluşturmuştur.  

İncir yapraklarından n-hekzan ekstraksiyonu  

Manuel soxhlet: Oda sıcaklığında bir hafta boyunca kurutulan yapraklardan 24 g, kartuş görevi gören filtre kağıdı 

içerisine tartıldı. Soxhlet düzeneği kuruldu ve filtre kağıdı ekstraksiyon tüpüne yerleştirildi. Balon joje içerisine 

350 ml n-hekzan (Tekkim, İstanbul, Türkiye) eklendi. Balon ısıtıcı en düşük sıcaklıkta 2 saat boyunca çalıştırıldı. 

Elde edilen özüt Whatman No 1 filtre kağıdı ile iki kere süzüldü ve döner buharlaştırıcı (Büchi Labortechnik AG, 

R-100, Flawil, İsviçre) ile 55°C sıcaklıkta yaklaşık 70 bar basınçta n-hekzan uzaklaştırılarak konsantre edildi. Elde 

edilen katı özüt, kütlesi belirlendikten sonra %0,1 konsantrasyon olacak şekilde n-hekzan içinde seyreltilerek -

18°C’de muhafaza edildi.  
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Yarı otomatik soxhlet: Oda sıcaklığında bir hafta boyunca kurutulan Sarı Lop ve Aydın Siyahı incir 

yapraklarından her bir kartuşa 8 g olmak üzere toplam 24 g tartıldı. Kartuşların üzeri pamuk ile kapatılarak 

yaprakların sistem içerisine karışması engellendi ve yarı otomatik soxhlet cihazına (Velf Scienfitica, ser 148/3, 

20865 Usmate, İtalya) yerleştirildi. Her bir behere 50 ml n-hekzan eklendi. Beherler de yuvalarına oturtulduktan 

sonra sistem çalıştırıldı. Ekstraksiyon işlemi için kullanılan program şu şekildedir; 40 dk daldırma (immersion), 

80 dk yıkama (washing), 3 dk çözgen toplama (recover). Ekstraksiyon sonunda darası alınmış beherlerdeki tüm 

ekstraktlar toplandı. Kayıp olmaması için beherlerde kalan ekstrakt 5 ml hekzan ile 2 kere yıkandı ve eklendi. 

Döner buharlaştırıcıda 55°C sıcaklık ve yaklaşık 70 bar basınçta çözgen uzaklaştırıldı ve ekstraktın miktarı 

belirlendi. Miktarı belirlenen örnekler n-hekzan ile %0,1 olacak şekilde seyreltilerek -18°C’de muhafaza edildi.  

Hücre kültürü  

Hücre hattı ve rutin pasaj: PC3 hücre hattı Prof. Dr. William H. Gmeiner (Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Kuzey Karolayna, ABD) tarafından sağlanmıştır. Hücreler %10 fötal sığır serumu (FBS) (Biowest, S181H, Fransa) 

ile zenginleştirilmiş RPMI-1640 (Sigma-Aldrich, R0883, ABD) besiyeri (tam besiyeri) içinde 37°C’de %5 CO2 

içeren inkübatörde kültüre edilmiştir. Rutin pasaj işlemi için hücre kültürü flaskında %85-90 yoğunluğa ulaşan 

hücrelerin üzerindeki kullanılmış besiyeri uzaklaştırılıp 2 ml tripsin (Sigma-Aldrich, T4049, Almanya) flask 

tabanına tutunan hücreleri kaldırmak için flaska eklendi ve 5 dk boyunca 37°C’de inkübatörde bırakıldı. Daha 

sonra hücrelerin zeminden ayrıldıkları mikroskop altında tespit edildi. Tripsini nötralize etmek için 2 ml tam 

besiyeri hücreler üzerine eklendi. Pipetaj yapıldıktan sonra hücre sayımı için bir miktar ayrıldı ve geri kalan miktar 

5 dk 4°C’de 110 ×g ile santrifüj (Hettich, Universal 320R, Almanya) edilerek tripsin içeren süpernatant 

uzaklaştırıldı. Geri kalan hücre pelleti tam besiyeri içinde süspanse edilerek istenilen miktarda hücre yeni bir flaska 

aktarıldı.  

İncir yaprağı özütü muamelesi: 50 l %0,4’lük tripan mavisi ve 50 l hücre süspansiyonu karıştırılarak Thoma 

lamında hücre sayımı yapıldı. 96 kuyulu plakaya ekim yapılırken kuyu başına 10.000 hücre olacak şekilde ekim 

yapıldı. İncir yaprağı n-hekzan özütleri 0, 250, 500, 750 ve 1000 µg/ml olacak şekilde bir gün önceden hazırlanan 

96 kuyucuklu mikroplakadaki hücreler üzerine uygulandı. Tüm uygulamalarda ve 0 µg/ml negatif kontrolde n-

hekzan konsantrasyonu %1 olarak ayarlandı. Tüm konsantrasyonlar üçer kuyucuk olarak tekrarlanmıştır.  

MTT sitotoksisite ölçümleri: 24 saatlik muamele sonrasında kuyularda kalan canlı hücre sayıları dolaylı olarak 

MTT (3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)-2,5-Difeniltetrazolyum Bromür) kullanılarak ölçülmiştir. MTT 5 mg/ml olacak 

şekilde steril 1X fosfat tamponlu salin (PBS) içinde hazırlandı ve son MTT konsantrasyonu 0,5 mg/ml olacak 

şekilde RPMI tam besiyeri içinde seyreltildi. İncir yaprak ekstraktları ile muamele süresi sonunda hücrelerin 

üzerindeki eski besiyerleri dökülerek her bir kuyucuğa 120 µl hazırlanan MTT çözeltisi eklendi. Minimum 2 saat 

inkübasyon sonunda hücreler içinde mor renkli formazan kristallerinin oluştuğu mikroskop altında gözlendikten 

sonra MTT çözeltisi uzaklaştırılarak her kuyucuğa 100 µl dimetil sülfoksit (DMSO) eklendi. Formazan 

kristallerinin tam olarak çözülmesi için plaka, 10-15 dakika çalkalayıcıya bırakıldıktan sonra spektrofotometrede 

(Thermo Labsystems Multiskan Spectrum Mic, Cambridge Scientific, ABD) 570 nm’de absorbans değerleri 

ölçülerek sonuçlar elde edildi.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Bu çalışmada, iki farklı ekstraksiyon metodu ile 2 farklı incir çeşidinden elde edilen n-hekzan özütleri kullanılarak 

PC3 hücreleri üzerinde 24 saatlik muamele sonucu oluşan hücre ölümleri değerlendirilmiştir. 0 μg/ml doza göre 
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250, 500, 750 ve 1000 μg/ml dozlarda yaşayan hücre oranlarını gösteren Tablo 1’e göre 250 µg/ml dozda 

hücrelerin yaklaşık yarısının öldüğü görülmüştür. İncir yaprağı n-hekzan özütlerinin PC3 hücreleri üzerinde doza 

bağlı bir sitotoksisite gösterdiği söylenebilir. En fazla etki 1000 µg/ml’lik dozda gözlenmiştir (Şekil 1). Yapılan 

analizlerde, 2 farklı incir çeşidi arasında veya kullanılan 2 farklı ekstraksiyon yöntemi arasında sebep oldukları 

hücre ölüm oranları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir (P>0,05; Student’s t test).  

250 µg/ml dozda hücrelerin yaklaşık yarısının öldüğü gözlenmiştir. En fazla etki 1000 µg/ml dozda gözlenirken 

750 µg/ml dozunun da PC3 hücrelerini yüksek oranda öldürdüğü tespit edilmiştir. Böylelikle PC3 hücreleri 

üzerinde minimum toksik etki gösteren incir yaprağı n-hekzan ekstraktı dozunun 250 µg/ml olduğunu kabul 

edebiliriz.  

Deney sonuçlarındaki varyasyonlar istatistiksel olarak incelendiğinde Sarı Lop incir çeşidinden elde edilen yaprak 

n-hekzan ekstraktının PC3 hücreleri üzerinde Aydın Siyahına göre anlamlı bir şekilde toksik etkiye sahip olmadığı 

kanıtlanmıştır (P>0,05; Student’s t test). Ekstraksiyon metodları karşılaştırıldığında ise iki farklı metot arasında 

anlamlı bir fark tespit edilememiştir (P>0,05; Student’s t test).  

 

Tablo 1. İncir Yaprağı n-Hekzan Özütleri ile 24 Saat Muamele Edilen PC3 Hücrelerinin Spektrofotometre 

ile Ölçülmüş % Canlılık Oranları.  

Özüt 
Konsantrasyonu 

Sarı Lop N* Sarı Lop YO* Aydın Siyahı N* 
Aydın Siyahı 

YO* 

0 µg/ml 100,00 ± 18,82 100,00 ± 18,82 100,00 ± 18,82 100,00 ± 18,82 

250 µg/ml 55,53 ± 6,75 42,92 ± 5,11 39,40 ± 7,10 37,44 ± 0,43 

500 µg/ml 61,63 ± 3,70 36,40 ± 5,86 44,26 ± 5,54 43,54 ± 5,82 

750 µg/ml 1,10 ± 1,04 4,72 ± 4,61 17,06 ± 7,42 2,43 ± 1,40 

1000 µg/ml 0,03 ± 0,05 4,03 ± 2,70 4,34 ± 1,73 2,07 ± 1,18 

*N: Normal soxhlet, YO: Yarı otomatik soxhlet.  
 

 
Sarı Lop N           Sarı Lop YO      Aydın Siyahı N  Aydın Siyahı YO 
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Şekil 1. İncir Yaprağı n-Hekzan Özütleri ile 24 Saat Muamele Edilen PC3 Hücrelerinin Spektrofotometre 

ile Ölçülmüş % Canlılık Oranlarını Gösteren Bar Grafiği. (N: Normal soxhlet, YO: Yarı otomatik soxhlet) 

 

24 saatlik ilaç muamelesi sonucunda uygulanan her dozda ölüm gözlenmiştir. Sarı Lop incir çeşidine bakıldığında 

yarı otomatik soxhlet metoduyla elde edilen ekstraktın normal soxhlete göre elde edilenden daha etkili olduğu 

görülmektedir (P>0,05; Student’s t test). 750 ve 1000 μg/ml dozlarda en fazla etkinin olduğu söylenebilir.  

Aydın Siyahı incir çeşidine bakıldığında ise Sarı Lop incir çeşidi gibi yarı otomatik soxhlet metoduyla elde edilen 

ekstraktın normal soxhlete göre elde edilenden daha etkili olduğu görülmektedir (P>0,05; Student’s t test). 250 ve 

500 μg/ml dozlarda bir değişiklik gözlenmezken 750, 1000 μg/ml dozlarda yarı otomatik soxhlet metodunda daha 

fazla ölüm gözlenmiştir.  

İncir, medeniyetler boyunca henüz bilimsel araştırmalara konu olmadan önce de halk arasında birçok tedavide 

kullanılmıştır. İncir meyvesi, demir, kalsiyum, potasyum, riboflavin ve polifenol açısından oldukça zengindir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda ise antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antidiyabetik etkileri kanıtlanmıştır (Lim, 

2012). 

İki farklı incir çeşidi ile yapılan bu çalışmada öncellikle incir yapraklarından normal ve yarı otomatik soxhlet 

metodları ile n-hekzan özütleri elde edilmiştir. Elde edilen bu özütlerin 0, 250, 500, 750 ve 1000 µg/ml dozlarda 

insan PC3 prostat kanseri hücre hattı üzerindeki hücre öldürücü etkileri incelenmiştir. Hücre canlılıkları 24 saatlik 

ekstrakt muamelesi sonucu MTT yöntemiyle ölçülmüştür ve elde edilen sonuçlar grafikle yorumlanmıştır.  

Yapılan diğer çalışmalara bakıldığında, Wang ve arkadaşlarının (Wang vd., 2004) elde ettikleri incir yaprağı su 

ekstraktının HSV-1’e karşı minimum toksisiteye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Patil ve arkadaşlarının (Patil 

vd., 2010) yaptıkları çalışmada, incir yaprağı etanol ekstraktının farelerde hem hücresel hem de humoral antikor 

tepkisine karşı iyileştirici bir etkisi olduğu rapor edilmiştir. Aynı zamanda bağışıklığı uyarıcı etkisinin de olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

1998 yılında, Serraclara ve arkadaşları (Serraclara vd., 1998) tip I diyabetik hastalarda incir yaprağı hipoglisemik 

etkisini göstermiş. 2000 yılında Canal ve arkadaşları, (Canal vd., 2000) diyabetli farelerde kolesterol seviyesini 

azaltmak için, F. carica yapraklarından elde edilen bir kloroform ekstraktını kullanmıştır. Gond ve Khadabadi de 

2008 yılında farelerde antibiyotik ilaç tedavisi için incir yaprağı petrol eteri ekstraktını kullanmıştır (Gond & 

Khadabadi, 2008). Yapılan bu çalışmalarda olumlu bir sonuca varılmıştır. 2007 yılında Mohan ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada incir yaprağı metanol ekstraktının karaciğeri koruyucu etki gösterdiği sonucuna varılmıştır 

(Krishma Mohan vd., 2007).  

 

Sonuç 

Bu çalışmada Sarı Lop ve Aydın Siyahı incir çeşidi yapraklarından elde edilen n-hekzan özütlerinin antikanser 

etkilerinin insan PC3 prostat kanseri hücre hattı üzerinde incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan diğer çalışmalara 

bakıldığında incirin meyvesinin, lateksinin ve yaprağının birçok çalışmaya konu olduğu ve olumlu şekilde 

sonuçlandığını görebiliriz. Bu sonuçlar da bize incir üzerinde yapılabilecek ileriki çalışmalarda yol gösterici 

olacaktır. Sonuç olarak çalışmamızda ekstraksiyon metodları ve incir çeşitleri arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmemesine rağmen tüm ekstraktların PC3 hücreleri üzerinde 24 saatte öldürücü etkileri belirlenmiştir. 

Gelecek çalışmalarda incir yaprağı n-hekzan özütlerinin öldürücü etkilerini gösterebilmeleri için geçmesi gereken 

sürelerin tespit edilmesi incir çeşitleri veya ekstraksiyon yöntemleri arasında farklılıklara işaret edebilir.  
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Abstract 
Among various bacterial diseases, bacterial canker on stone fruits cause major losses and prevent farmers from 

realizing the potential yield of stone fruits worldwide which has been studied wieldy in different countries. 

However, in Pakistan, there was no work done on the disease of stone fruits and for the first time, the present study 

was carried out on bacterial canker disease of stone fruits. The present study was aimed to investigate the current 

status of bacterial canker in stone fruit growing areas of Punjab and KPK provinces of Pakistan. Incidence and 

prevalence of bacterial canker disease was calculated after a two-year extensive survey of Punjab (Attock, 

Rawalpindi, and Khushab) and KPK (Peshawar, Nowshera, Abbottabad, Mansehra, and Swat) in 2015 and 2016. 

100 % disease prevalence was found in all the visited districts of Punjab and KPK. Disease incidence varies in all 

the visited districts but highest disease incidence in peach and apricot orchards in Punjab was in Murree that was 

66 and 54 % in 2015 while it was increased to 71 and 56 % in 2016 respectively. while in plum orchards highest 

disease incidence was in Soan valley (54 %), it was also increased (57 %) in 2016. Similarly, in KPK province the 

highest disease incidence in peach and apricot was in Swat i.e., 69% and 72% in 2015, next year it was also 

increased to 75 and 67% respectively. In plum orchards, the highest disease incidence was in Nowshera that was 

67% in 2015 and 71% in 2016. 

It is concluded that bacterial canker disease is an emerging threat for stone fruit growers in two provinces of 
Pakistan. Disease incidence was increased in 2nd year and it is recommended that proper quarantine measures 
must be adopted to limit the diseases. 
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Öz  
 
Çevre Mühendisliği Eğitimi (ÇME), dünya genelinde 1980'li yıllardan itibaren üniversitelerde önem kazanan 

programlar içerisinde yer almaktadır.  Çevre mühendisliği programının amacı su, hava, toprak gibi ortamlardaki 

kirliliğin azaltılmasına ve mümkünse önlenmesine yönelik mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, 

kontrolü ve inşaatında görev alabilecek mühendislerin yetiştirilmesidir. Endüstrileşme ve nüfus artışına bağlı 

olarak antropojenik faaliyetler sonucu oluşan kirleticilerin kontrol altına alınması,  doğal kaynakların gelecek 

nesillere temiz bir şekilde bırakılması ÇME’nin ana hedeflerini oluşturmaktadır.  

Türkiye’de ÇME’nin verilmesine ilk olarak 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU) Çevre 

Mühendisliği Bölümü (ÇMB)’nde başlanmıştır. Yarım asra yaklaşan sürede ÇME veren üniversitelerin ilgili 

bölümlerinin sayısı artmış ve günümüzde üniversitelerin yaklaşık  %25’nde ÇME’ne devam edilmektedir. ÇME 

çoklu disiplinli bir eğitimdir. Bu bağlamda, ÇMB’lerinde okutulan dersler çeşitlilik göstermektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de ÇME veren ÇMB’nin lisans eğitim programlarının genel bir değerlendirmesi 

yapılmıştır. Son beş yılda taban puanlarına göre ilk ona giren üniversitelerin lisans eğitim planlarında yer alan 

derslerin beş temel alanda  değerlendirildiği çalışmada, üniversitelerin ÇMB’leri karşılaştırılmış. Bölümlerin ortak 

ve farklı olan yönleri belirlenmiş, ÇME’ye yönelik bazı önerilerin sunulmasıyla çalışma tamamlanmıştır.   

 

Anahtar kelimeler: Çevre, mühendislik eğitimi, ders planı, öğrenci kontenjanı, üniversite 
 
 
 
General Overview of Environmental Engineering Education in Turkey 
 
Abstract  
 
Since the 1980s, Environmental Engineering Education (EEE) has been a rapidly growing discipline in many 

universities. The aim of the environmental engineering program is to train engineers who can be involved in the 

design, operation, control and construction of engineering structures and systems to reduce and, where possible, 

prevent pollution in the environment such as water, air, soil. Controlling pollutants resulting from anthropogenic 

activities and leaving the natural resources clean for future generations is the main objective of EEE due to 

industrialization and population growth. 

EEE in Turkey is initiated  in 1973 at Middle East Technical University (METU) Department of Environmental 

Engineering (DEE) . In the recent half century, the number of relevant departments of the universities giving the 

EEE increased and nowadays around 25% of the universities continue to EEE. EEE is a multidisciplinary 

education. In this context, the courses taught in EEEs are diverse. In this study, an overall assessment of the EEE 

in the DEE degree programs in Turkey was made. 
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In the study, where the courses in the undergraduate education curriculums of the five DEEs which are top ranked 

according to their base entrance scores in the last five years were evaluated in five basic areas and  the DEEs of 

the universities were compared. The common and different aspects of the departments were determined and the 

work was completed by presenting some proposals for the EEE. 

 

Keywords: Environment, engineering education, curriculum, student, university 

 

1.Giriş  
 
Çevre mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte toplum ve çevre yararına hizmet vermeye çalışan bir mühendislik 

dalı olup, karmaşık çevresel sistemler, giderek artan ve farklı şekillerde ortaya çıkan çevresel problemler ve bu 

problemlere dinamik çözümler bulma sorumluluğunu üstlenmektedir (Kilduff, 2008; Aksoy, 2011). Emisyonların 

ve atık üretiminin azaltılmasına, yenilenebilir kaynakların kullanılmasına, atıkların geri dönüşümüne, doğal 

afetlerin (sel, kuraklık, su kirliliği, hava ve toprak kirliliği) azaltılmasına olanak sağlayan temiz üretim için gerekli 

olan çevre teknolojilerinin temin edilmesi konuları da çevre mühendisliğinin sorumluluğundadır (Mines, 2014; 

Stevula, Balintova, Zelenakova, Estokova ve Vilcekova, 2017). Dolayısı ile  ÇME’nin gelişen teknolojiye, çağın 

sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre değişim göstermesi kaçınılmazdır (Nguyen, 2001; Nguyen ve Pudlowski, 2007; 

Moghaddam, Maknoun ve Tahershamsi, 2008).    

      ÇME programlarının birçoğu 1960’larda inşaat ve kimya mühendisliği programlarına entegre olarak 

kurulmuş ve eğitimin başladığı ilk yıllarda ağırlıklı olarak, halk sağlığını koruma amaçlı su arıtımı, içme suyu 

temini, kanalizasyon vb. konularını içermiştir. İlerleyen süreçte, ÇME programlarında doğal ve mühendislik 

sistemlerini daha iyi anlama ve ileri arıtma tekniklerini geliştirme konuları benimsenmiştir (Demirer Uludağ, 

Duran ve Demirer, 2000; Nguyen ve Pudlowski, 2011). Artan çevresel problemlerin karmaşıklığı karşısında çevre 

kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ders planları uygulanmaya başlanmıştır (Morgenroth, Daigger ve Ledin, 

2004). Bu durum, çevre mühendisliği mesleğinin, artan küresel nüfus ve ilgili problemler nedeniyle ortaya çıkan 

sorunlara hitap etmesi (Mantzavinos, Diamaopoulos ve Nikolaidis, 2007), bu sorunlara çözüm üretilmesi 

aşamasında çevre mühendislerinin disiplinlerarası ekiplerde çalışması zorunluluğunu getirmiştir. Bu nedenle, 

ÇME çevresel sorunlara çözüm üretilmesine yönelik sürdürülebilirlik, temiz üretim, atık su ve atık minimizasyonu,  

uygun arıtma ve giderim teknolojileri ile maliyet analizi gibi temel hususları içermelidir (Ujang, Henze, Curtis, 

Schertenleib ve Beal, 2004; Perlinger, Peterson ve Mayer, 2013). Bu bağlamda, eğitime devam eden bölümlerin 

eğitim programlarında teknolojik gelişmeler, mevcut olanaklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler 

yapılmaktadır. 

Türkiye’de çevre sorunları ile ilgili büyüyen endişelere yanıt verebilmek ve çevresel kaynakların geliştirilip 

yönetilmesi için ihtiyaç duyulan, profesyonel sorumluluğa sahip bireyleri yetiştirmek üzere ÇME’ne lisansüstü 

programı kapsamında ilk olarak 1973 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ)  başlanmıştır. Daha sonra 

1975 yılında Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olarak ilk Çevre Mühendisliği 

Bölümü (ÇMB) lisans programı açılmış ve kısa bir süre içinde EÜ’ne bağlı İnşaat Fakültesi bünyesinde eğitim 

vermeye başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nin kurulmasıyla birlikte 1982 yılında ÇMB diğer bazı 

mühendislik bölümleri ile DEÜ’ne dahil olmuştur (Samsunlu, 2000). İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde 1973 

yılında İnşaat Fakültesi bünyesinde Şehir Sağlığı ve Tekniği Kürsüsü olarak kurulan Çevre Sağlığı ve Teknolojisi 

Bölümü, 1975 yılında İTÜ ÇMB adı altında hizmet vermeye devam etmiş, 1978 yılında ÇMB olarak lisans 
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öğretimine başlamıştır (Samsunlu, 2000; Topal ve Arslan, 2010; Dülekgürgen vd, 2016). Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi (OMÜ), Fen Fakültesi bünyesinde 1980 yılında kurulan ÇMB, 1993 yılında Mühendislik Fakültesi’ne 

bağlanmıştır. İlerleyen süreçte, 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi (EAÜ) Mühendislik Fakültesi,  1988 

yılında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi’nde, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 

İnşaat Fakültesi bünyesinde ÇMB kurulmuştur (Topal ve Arslan, 2010). Uludağ Üniversitesi (UÜ) başta olmak 

üzere, 1990-2000 yılları arasında da pek çok üniversitede ÇMB açılmış ve hali hazırda 31 üniversitede ÇMB 

bulunmaktadır.  

   Yapılan bu çalışmada, Türkiye’deki ÇMB’leri ve bu bölümlerin mevcut lisans eğitim programları 

incelenmiş, özellikle son beş yılda taban puan sıralamasında ilk onda yer alan üniversitelerin ÇMB’nin arasındaki 

farklılıklar tespit edilerek Türkiye’deki ÇME irdelenmiştir.  

 
2.Çevre mühendisliği bölümleri ve eğitimi  
 
   Türkiye’de 1973 yılından itibaren verilen ÇME günümüzde 31 üniversitede, 36 ÇMB’nde lisans ve 

lisansüstü düzeyinde devam etmektedir. Bölümlerin kontenjan sayıları ve giriş puanları Tablo 2.1’de 

verilmektedir. ÇME veren bölümlerin ikinci öğretim (İÖ) programının başlangıcı yaklaşık 20 yıl öncesine 

dayanmaktadır. Günümüz itibarıyla, lisans programlarından 3’ü İÖ’e sahiptir. İÖ programının başlangıç yılı olan 

2007 yılında lisans programının %20’sinde İÖ programı bulunmasına karşın, geçtiğimiz 10 yıl içinde bu oranın 

%10’a düşmesi dikkat çekicidir. Bu azalma nedeniyle ÇME veren ÇMB’lerinin lisans ders planlarının 

değerlendirildiğinde bu çalışmada İÖ ders planları çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.  

 
 
Tablo 2.1. ÇMB’lerinin kontenjanları ve giriş puanları  
Üniversitenin Adı İlin Adı * ** Taban Puan  Tavan Puan 
ODTÜ (İngilizce) Ankara 65 65 392,25558 422,52633 
İTÜ (%100 İngilizce) İstanbul 55 55 378,49588 411,13249 
İTÜ (%30 İngilizce) İstanbul 60 60 363,90834 438,15235 
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) (İngilizce) Ankara 50 52 333,93541 369,69317 
YTÜ  İstanbul 70 71 328,03473 363,77285 
Marmara Üniversitesi (MÜ) (İngilizce)  İstanbul 60 60 318,47284 355,83081 
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul 80 82 294,98809 327,45120 
DEÜ  İzmir 80 82 279,10744 331,08732 
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) (İngilizce) Kocaeli 50 52 273,93462 338,18688 
Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) Eskişehir 70 72 268,46821 323,05796 
UÜ Bursa 70 72 264,98913 343,29560 
Kocaeli Üniversitesi (KÜ) Kocaeli 80 82 257,86319 298,30878 
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Bursa 50 52 253,71406 300,18350 
Akdeniz Üniversitesi (AKD) Antalya 60 62 252,39561 313,47391 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ 
(İngilizce) 

Çanakkale 
50 52 248,46104 271,90840 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van 15 1 248,36924 248,36924 
Fırat Üniversitesi (FÜ) Elazığ 15 2 248,01382 272,36204 
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya 80 82 247,79052 334,37572 
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Karabük 15 4 247,22108 265,94120 
Düzce Üniversitesi (DÜ) Düzce 20 4 247,15347 255,56743 
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kayseri 40 7 246,93805 270,69418 
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mersin 20 14 246,24408 273,21598 
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli 40 20 245,73397 290,47141 
Çukurova Üniversitesi (İÖ)  Adana 20 3 245,57321 285,77683 
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K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) K.Maraş 15 2 245,56811 286,59851 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Konya 15 2 245,46746 269,70674 
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana 50 15 245,39377 330,76530 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Bolu 30 14 245,37189 288,85253 
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tekirdağ 30 7 245,23881 261,70994 
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) (İÖ) (SAÜ) Sakarya 20 10 245,22391 263,41363 
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) (İÖ) Kocaeli 50 38 245,17112 288,49880 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Konya 35 11 245,06157 266,40350 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)  Samsun 60 22 244,98677 373,78637 
Balıkesir Üniversitesi (BÜ) Balıkesir 50 33 244,97559 292,83781 
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta 20 9 244,96757 270,82735 
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Zonguldak 15 0   
*Kontenjan öğrenci sayısı, **Yerleştirilen öğrenci sayısı 
 
Türkiye’de ÇME veren üniversitelerin bulunduğu iller ile ÇMB’ne öğrenci yerleştirilme durumları Şekil 2.1.’de 

gösterilmiştir.  
 
 
.  

 
Şekil 2.1. ÇME verilen üniversitelerin bulunduğu iller ve öğrenci yerleştirilme durumları 
 
   

 ÇMB’lerinin öğrenci kontenjanları ve öğrenci yerleştirilme durumları incelendiğinde,  16 bölümün ilan 

ettiği sayıda veya daha fazla öğrenciyi kabul ettiği, 20 bölümün ilan ettiği kontenjanın altında öğrenci yerleştirmesi 

yapabildiği (bu bölümlerden 12’sinde 10 öğrencinin altındadır) görülmektedir (Şekil 2.2.).  
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                             Şekil 2.2. ÇMB’lerinde öğrenci kontenjanları ve yerleştirilme durumları 
 
 
 
İlan edilen kontenjan sayısının tamamını alan ÇMB’lerinin oranı %45 iken, kontenjandan daha az öğrenci 

yerleştirmesinin yapıldığı bölümlerin oranı % 55’tir. Bölümlerin %33’üne 10 öğrencinin altında öğrenci 

yerleştirilmiş olup, ÇMB’lerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılına ait öğrenci kontenjanları doluluk oranları Şekil 

2.3’te gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 2.3. ÇMB’lerinin öğrenci kontenjanları doluluk oranları 
 
 

Türkiye’de ÇME verilen üniversitelerde bulunan ÇMB lisans programlarında beş temel alanda dersler 

bulunmaktadır. Bu alanlar aşağıda sıralanmış olup, her bir alana ait dersler Tablo 2.2’de verilmiştir. Bölümlerin 

ders planlarının temininde çeşitli literatürden [Topal ve Arslan, 2010; Nguyen ve Pudlowski, 2007; Mantzavinos, 

Diamadopoulos ve Nikolaidis, 2007; Varınca, 2007; Sarıoğlu Cebeci ve Yılmaz, 2014) ve ilgili internet 

sayfalarındaki bilgilerden istifade edilerek gerekli güncellemeler yapılmıştır. 

 

Alanlar: 

Alan 1. Temel Bilimler Dersleri (A1) 

Alan 2. Temel Mühendislik Dersleri (A2) 

Alan 3. Çevre Mühendisliği Mesleki Dersleri (A3) 

Alan 4. Sosyal Dersler-5i Dersleri (A4) 

Alan 5. Seçmeli Dersler (A5)  
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Tablo 2.2. ÇME dersleri  

A1 A2 A3 A4 A5 
Matematik I  Akışkanlar Mekaniği   Çevre Müh. Giriş  Atatürk İlkeleri 

ve Inkılap Tarihi 
** 

Fizik I  Hidrolik Çevre Kimyası  Türk Dili   

Kimya  Hidroloji  Çevre Mikrobiyolojisi  Yabancı Dil  

Matematik II  Jeoloji (yer bilimi)  Hava Kirliliği  *  
Fizik II  Statik/Mukavemet Su Arıtma    
Teknik Resim Malzeme Bilimi   Atıksu Arıtma    
Dif.Denklemler  Bilgisayar ve Programlama   Su Temini ve Kanalizasyon   
İstatistik  Nümerik Metodlar  

 
   

Ekoloji gibi… Termodinamik   Temel İşlemler ve Prosesler    
 Organik Kimya gibi… Katı Atık Bertarafı    
  Çevre Modellemesi    
  Çevre Ekonomisi   
  Çevre Yönetimi 

(Mevzuat)/Hukuk 
  

  Arıtma Çamurlarının 

Arıtımı/Kontrolü 
  

  Endüstriyel Atıksu Arıtımı/ 

Kirlenme Kontrolü 
  

  Deniz Kirliliği/ Deşarjı   
  İş Güvenliği/ Mühendislik 

Etiği  
  

  Katı ve/veya Tehlikeli 

Atıkların Yönetimi 
  

  Deniz Kirliliği/ Deşarjı   
  İş Güvenliği/ Mühendislik 

Etiği  
  

  Katı ve/veya Tehlikeli 
Atıkların Yönetimi gibi… 

  

*Üniversiteler tarafından verilen diğer sosyal dersler, **Mesleki ve sosyal seçmeli dersler 
 
 
 
3.Bulgular 
 

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de ÇME veren üniversitelerin ÇMB’lerinden son beş yılda taban puanlarına göre 

ilk ona giren üniversitelerin lisans eğitim programları irdelenmiştir. Belirlenen bölümlerin listesi alfabetik sırayla 

aşağıda yer almaktadır.  

 

• Anadolu Üniversitesi (ANAÜ),  

• Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ),  

• Hacettepe Üniversitesi (HÜ),  

• İstanbul Üniversitesi (İÜ),  

• İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (%100 İngilizce),  

• İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (%30 İngilizce), 

• Marmara Üniversitesi (MÜ),  

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),  
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• Uludağ Üniversitesi (UÜ),  

• Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 

 

Ele alınan ÇMB’lerinin lisans programlarındaki ders planları beş temel alanda değerlendirilmiş, derslerin 

dağılımları Tablo 3.1’de, derslerin kredilerinin ve sayılarının yüzdelik dağılımlarına göre değerlendirme sonuçları 

ise Şekil 3.1’de verilmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi ÇMB lisans programının henüz mezun vermemesi (2016 

yılında faaliyete geçmesi)  nedeniyle çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.  

 

3.1. Temel bilimler dersleri (A1)  
 

İncelenen üniversitelerin TBD’nde büyük oranda aynı programa sahip olduğu Tablo 3.1’de görülmekte olup, A1 

grubundaki derslerin ders kredisi ve sayısı yönünden genel ortalaması alındığında, yaklaşık 30 kredi ve 10 değeri 

ile %20’sini oluşturmaktadır (Şekil 3.1). Tüm dersler içerisinde bu gruba giren derslerde hem kredi hem de sayıları 

yönünden üniversiteler arasında büyük fark olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

3.2.Temel mühendislik dersleri (A2) 
 

ÇME’nde A2 grubundaki genel mühendislik temeli olarak düşünülebilecek TMD derslerinin yaklaşık 20 kredi 

değerinde olduğu ancak bu derslerin ders sayılarının 10 değerine bile ulaşamadığı görülmektedir (Şekil 3.1). A2 

derslerinin genel ortalaması alındığında ancak %10’lar civarında olduğu ve ayrıca bu dersler adına bölümler 

arasında uyumun azaldığı, A1’de yer alan derslerdeki uyumun yakalanamadığı tespit edilmiştir. 

 

3.3. Çevre mühendisliği meslek dersleri (A3) 
 

A3 grubunda yer alan Çevre Mühendisliği Meslek Derslerinin bu çalışma kapsamında ele alınan tüm 

üniversitelerin ders planlarında benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Meslek dersleri kredisinin en yüksek olduğu 

ÇMB lisans programı,  59 kredi  ile MÜ’ndedir. UÜ ÇMB’nin  50.5’lik kredi sayısıyla ikinci sırada yer aldığı 

sıralama, HÜ ÇMB ile (49) devam etmektedir. Meslek derslerinin toplam ders sayısına oranı hesaplandığında, 

DEÜ ÇMB %41 ile birinci sırada yer almakta olup, bu üniversiteyi sırasıyla % 37 ile MÜ ve  %35 ile DEÜ ve 

İTÜ ve UÜ’nün takip ettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  

 

3.4. Sosyal dersler-5i dersleri (A4) 
 

Bu çalışmada, incelenen üniversitelerin ÇME ders planlarında A4 grubunda yer alan Sosyal Dersler-5i derslerinde 

tüm üniversitelerin programlarının çok büyük oranda örtüştüğü ve aynı derslerin yürütüldüğü Tablo 3.1 ve Şekil 

3.1’den görülmektedir. 

 
3.5. Seçmeli dersler (A5) 
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Bu çalışma kapsamında yer alan üniversitelerin ÇMB’lerinin tamamında teknik/mesleki ve sosyal seçmeli 

derslerin bulunduğu, ders planlarında ağırlıklı olarak su ve atıksu konularında olduğu ve A5 grubundaki derslerin 

kredilerinin toplam ders kredisinin yaklaşık %20’sini oluşturduğu görülmektedir. Seçmeli derslerin toplam ders 

sayısına oranı hesaplandığında ise İÜ ÇMB %36 ile birinci sırada yer almakta olup, bu üniversiteyi sırasıyla % 31 

ve 30 ile YTÜ ve ANAÜ ile UÜ izlemektedir (Şekil 3.1).  
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Tablo 3.1. Üniversitelerin beş temel alanda derslerin dağılımı 
Üniversiteler Dersler 

Alan 1 Alan 2 Alan 3 Alan 4 Alan 5 
T U K A T U K A T U K A T U K A T U K A 

ODTÜ  27 12 32 8 22 4 24 7 33 8 36 14 - - - 4 - 27 0 9 
İTÜ (%100 İng.) 23 12 29 11 20 6 23 8 37 27 50.5 20 17 0 17 7 25 0 25 11 
İTÜ (%30 İng.) 23 12 29 11 20 6 23 8 37 27 50.5 20 17 0 17 7 25 0 25 11 
HÜ 25 12 30 9 19 2 20 6 44 11 49 18 14 0 14 6 39 0 39 14 
YTÜ 25 14 31 9 13 2 14 5 37 16 45 16 14 0 14 6 43 0 43 16 
MÜ 30 10 35 12 14 6 17 5 46 26 59 18 8 0 8 4 25 0 25 10 
İÜ  28 13 34.5 10 12 4 14.5 6 35 18 44 17 12 0 12 6 42 2 43 22 
DEÜ 30 7 33.5 9 24 2 25 9 58 11 64.5 22 8 0 8 4 23 0 23 10 
ANAÜ 31 14 38 12 19 2 20 6 35 17 43.5 17 8 0 8 4 - - - 17 
UÜ 24 10 29 9 9 4 11 5 41 19 50.5 20 12 0 12 6 34 0 34 17 
                     

T:Teorik, U:Uygulama, K:Kredi, A:Ders Adedi 

 
 
 
Şekil 3.1. Üniversitelerin beş temel alanda ders kredilerinin ve sayılarının dağılımları  
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4. Sonuçlar  
 

Yapılan bu çalışma ile Türkiye’de ÇME veren üniversitelerdeki lisans programları değerlendirilmiş, temel sonuçlar 

aşağıda özetlenmiştir.  

 

Halihazırda 31 üniversitede 36 ÇMB lisans programında eğitime devam edilmektedir.  

Bu bölümlerin talep ettikleri öğrenci kontenjanı sayısı ortalama 50 civarındadır. Bazı bölümlerde ise kontenjan talepleri 

çok az (15 öğrenci) olmasına rağmen öğrenci yerleştirmesi yapılamadığı görülmüştür. Bunun nedeni, büyük şehirlerde 

ve bu şehirlere yakın konumda bulunan üniversitelerin ÇMB’lerinin öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilmesidir.  

Bu çalışmada, son beş yılda taban puanlarına göre ilk ona giren üniversitelerin lisans eğitim planlarında yer alan dersler 

beş temel alanda (A1-A5) değerlendirilmiştir. 

TBD’nin yer aldığı A1 grubundaki derslerin durumu incelendiğinde, hem kredi hem de sayıları yönünden üniversiteler 

arasında büyük fark olmadığı anlaşılmıştır. 

TMD’nin yer aldığı A2 grubundaki derslerin durumu incelendiğinde, bölümler arasında uyumun azaldığı, A1’de yer 

alan derslerdeki uyumun yakalanamadığı görülmüştür. 

A3 grubunda yer alan meslek derslerinin durumu incelendiğinde tüm üniversitelerin ÇMB ders planlarının benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Üniversitelerin ÇMB’lerinde okutulan meslek dersleri kredilerinin MÜ’de 59, İTÜ’de 

(%100 ve %30 İngilizce) yaklaşık 51 ve UÜ’de 50.5 olduğu ancak, A3 grubu derslerinin kredisinin toplam krediye 

oranı hesaplandığında bu sıralamanın MÜ’de %40, ODTÜ’de %39, ve UÜ’de %37 olarak değiştiği görülmüştür. 

Meslek derslerinin sayılarının da belirlendiği bu çalışmada, 12 adet ders ile MÜ ve ANAÜ birinci, 11 ders ile  İTÜ 

(%100 ve %30 İngilizce) ikinci ve 10 ders ile İÜ üçüncü sırada yer almıştır. Meslek derslerinin sayısının toplam ders 

sayısına oranına olan sıralama ise DEÜ (%41), MÜ (% 37)  ve İTÜ ve UÜ (%35) şeklindedir.  

A4 grubunda yer alan Sosyal Dersler-5i Derslerinin durumu incelendiğinde tüm üniversitelerin programlarının çok 

büyük oranda örtüştüğü görülmüştür. 

Seçmeli derslerin yer aldığı A5 grubundaki derslerin durumu incelendiğinde, tüm bölümlerde derslerin kredilerinin 

toplam ders kredisinin yaklaşık %20’ini oluşturduğu ve hem kredi hem de sayıları yönünden üniversiteler arasında 

büyük fark olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Yukarıdaki sonuçlar doğrultusunda ÇME’ye yönelik bazı öneriler aşağıda verilmiştir: 

 

Mevcut ÇMB’lerinin yaklaşık %55’inin talep ettikleri öğrenci kontenjanlarını dolduramaması nedeniyle gelecekte 

yapılacak eğitim kalkınma planları çerçevesinde ÇME veren bölüm sayılarının arttırılmaması ve öğrenci 

kontenjanlarının azaltılması uygun olacaktır. 

ÇMB’lerinin lisans ders planlarının temiz üretim teknolojileri, yaşam döngüsü analizi, sürdürülebilirlik, yaşam boyu 

öğrenme, çoklu disiplinli çalışma konularını içerecek, günceli ve gündemi yakalayacak şekilde düzenlenmesi veya bu 

içeriklerdeki yeni derslerin ilave edilmesi gerekir. 
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Çevre mühendisliği meslek dersleri grubu (A3)’nda yer alan derslere bakıldığında tüm ÇMB’lerinde su ve atıksu, hava, 

toprak, katı ve tehlikeli atıklar, çevre yönetimi vb. çevre ve çevre kirliliğine yönelik pek çok konuda derslerin 

tamamının aynı grupta yer aldığı görülmüştür. Bu çok çeşitliliğin tek bir grupta yer almasının öğrencinin 

uzmanlaşmasına olanak sağlamadığı düşünülmektedir. Oysa, günümüzde, belirli konularda uzmanlaşmak önem arz 

etmektedir. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi ders planlarında branşlaşmaya yönelik “ders modülleri”nin 

oluşturulması ve öğrencilerin tercihine sunulması ile mümkün olacaktır. Bu sayede, öğrencilere bir problemin 

çözümünde mühendislik kavramı çerçevesinde kapsamlı olarak çözüm üretebilme becerisi daha kolay 

kazandırılabilecektir. 

ÇMB lisans programlarında çevre ve çevre kirliliği sorunlarına yönelik sadece teknik (mühendislik) anlamda çözüme 

dayalı eğitim verilmesi yeterli olmayabilir. Bu bağlamda, ders planları hazırlanırken toplumsal duyarlılık projelerine 

katkı sağlayacak ve öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini kazandıracak derslere de yer verilmesi uygun olacaktır. 
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184-) ELEKTİF SEZARYEN OPERASYONLARINDA OROTRAKEAL ENTÜBASYON 

İÇİN KULLANILAN MACİNTOSH DİREK LARİNGOSKOP İLE C-MAC 

VİDEOLARİNGOSKOBUN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Abdullah CELEP1, Alper KILIŞARSLAN2, Yasin TİRE1, Aydın MERMER1, Sema TUNCER UZUN2, 
 
1S. B. ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2N. Ü. MERAM TIP FAKÜLTESİ, 
 

Amaç: Gebelikte meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikler sonucu daha çok zor entübasyon riski mevcuttur 

ve hava yolu yönetiminde komplikasyon görülme oranı artmıştır. Bu prospektif klinik çalışmada elektif sezaryen 

operasyonlarında entübasyon için kullanılan Macintosh Direkt Laringoskop (DL) ile C-MAC Video Laringoskop’u 

(VL) CL sınıflaması, POGO skoru, entübasyon süresi, entübasyon deneme sayısı, entübasyon sonrası komplikasyon 

görülme sıklığı ve entübasyonun oluşturduğu hemodinamik değişiklik açısından karşılaştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya yaşları 18-45 arasında olan, ASA I-II risk grubunda 100 gebe dahil edildi. Hastalar orotrakeal 

entübasyonda randomize olarak, storz C-MAC videolaringoskop (GRUP VL) (Tuttlingen, Germany) ya da tercihe göre 

numara 3 ve 4 Macintosh bıçak ile direkt laringoskopi (GRUP DL) uygulanacak hastalar olarak iki gruba ayrıldı. 

Laringoskopide larinksi değerlendirmede CL (Cormack-Lehane) sınıflaması ve POGO (Percentage of plottic opening) 

skoru kullanıldı. Entübasyon sonrası erken dönem komplikasyonlar, perioperatif kalp atım hızı (KAH), sistolik arter 

basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), periferik oksijen satürasyonu (SpO2), indüksiyondan önce ve 

entübasyondan sonraki 1, 3 ve 5. dakikalarda kaydedildi.  

Bulgular: GRUP VL ve GRUP DL arasında POGO skoru ve işlem süresi değerleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlendi (p<0,001). Grup DL de CL sınıflaması değerleri istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek 

gözlendi(p<0,001). Grup DL’de sadece 1 hastada CL 3 izlenmiş olup Grup VL de hiçbir hastada CL 3’e rastlanmadı 

ve istatistiksel olarak karşılaştırma yapılamadı.  

Sonuç: Sonuç olarak zor havayolu ihtimali yüksek olan gebe hastalarda videolaringoskobun daha iyi orofaringeal ve 

glottik görüntü elde ediliyor olması, ağız-farinks-larinks eksenlerini paralel konuma getirmeden de entübasyon imkanı 

sağlaması nedeniyle Macintosh laringoskopa iyi bir alternatif yöntem olabileceği kanısına varıldı. Gebelerde zor 

havayolu durumlarında videolaringoskopların etkinliği ile ilgili ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, orotrakeal entübasyon, videolaringoskop, Macintosh direk laringoskop 

 

COMPARISON OF C-MAC VİDEO LARYNGOSCOPE WITH MACINTOSH DIRECT LARYNGOSCOPE 

USED FOR OROTRACEAL INTUBATION IN ELECTİVE CESEREAN OPERATIONS 

 

İntroduction: The anatomical and physiological changes that occur in pregnancy are more likely to result in difficult 

intubation risks and increased incidence of complications in airway management. In this prospective clinical trial, we 

aimed to compare Macintosh Direct Laryngoscope and C-MAC Video Larygoscope using CL classification, POGO 
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score, intubation time, intubation trial number, post-intubation complication frequency and haemodynamic changes 

causedbin elective cesarean operations. 

 

Metods: One hundred pregnant women were included in the ASA I-II risk group, aged 18-45 years. Patients were 

randomized and divided into two groups as patients to be subjected to direct laryngoscopy (GRUP DL) with a storz C-

MAC videolaryngoscope (GRUP VL) (Tuttlingen, Germany) or preferably with a number 3 and 4 Macintosh knife. 

CL (Cormack-Lehane) classification and POGO (Percentage of plottic opening) score were used to evaluate laryngeal 

laryngoscopy. Early post-intubation complications were recorded with perioperative heart rate (HR), systolic arterial 

pressure (SAB), diastolic arterial pressure (DAB), peripheral oxygen saturation (SpO2) before induction and at 1, 3 

and 5 minutes after intubation. 

 

Results: There was a statistically significant difference between group VL and group DL in terms of POGO score and 

duration of procedure (p <0.001). The CL classification values in group DL were statistically significant (p <0.001). 

In Group DL, CL3 was observed in only 1 patient. In Group VL no CL3 was found in any patient and statistical 

comparison was not possible. 

 

Conclusions: In conclusion, it was concluded that video laryngoscopy could be a good alternative because of the 

possibility of obtaining oropharyngeal and glottic images in pregnant patients with a high probability of difficult airway 

and because of the possibility of intubation without bringing the axis of mouth-pharynx-larynx parallel. Further studies 

on the effectiveness of videolaringoscopes are needed in difficult airway situations in pregnancy. 

 

Keywords: Ceserean, Oratracheal intubation, video laryngoscope, Macintosh direct laryngoscope 

GİRİŞ 

          Genel anestezi uygulanacak hastalarda havayolu açıklığının ve güvenliğinin sağlanması endotrakeal 

entübasyonun başlıca endikasyonudur. Anestezi uygulamasında entübasyon işleminin; solunumun kontrol 

edilebilmesi, havayolunun açık tutulması, aspirasyon riskinin, solunum eforunun ve ölü boşluğun azaltılması, 

anestezistin ve ekipmanın cerrahi sahadan uzaklaştırılması ile cerrahi rahatlık sağlanması ve resüsitasyon esnasında 

havayolu kontrolü gibi yararları vardır.(Kayhan 2004) 

           Havayolu yönetiminde olası başarısızlık, anestezi nedenli morbidite (havayolu ve diş travması, pulmoner 

aspirasyon, planlanmamış trakeostomi, hipoksik beyin hasarı, kardiyopulmoner arrest) ve mortalitenin en büyük 

nedenidir (Anesthesiology 2003).  

Havayolu yönetimindeki aksaklık anestezi nedenli ölümlerin %30-40’ından sorumludur. Anestezistler aleyhine açılan 

kapanmış sigorta davaları incelendiğinde, %17’si preoperatif havayolu değerlendirilmesi dökümante edilmemiş 

zor/imkansız entübasyonla ilgilidir (Hester 2007).  

Ayrıca laringoskopi ve endotrakeal entübasyon, larinks ve trakeanın mekanik uyarımına bağlı refleks sempatik bir 

yanıt oluşturarak plazma katekolamin konsantrasyonlarında artış, taşikardi, hipertansiyon, aritmiler ve özellikle kalp 
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rezervi kısıtlı hastalarda miyokardial iskemiye sebep olabilir. Bu olumsuzlukları azaltma düşüncesi alternatif 

yöntemlerin araştırılmasına neden olmuştur (Stone 2000). 

Hava yolunda gebeliğe bağlı gelişen anatomik ve fizyolojik değişiklikler obstetrik hastada hava yolu yönetimini 

anestezi uygulamasının önemli noktalarından biri haline getirmektedir. Literatürde gebelikle ilgili ölümler 

değerlendirildiğinde tüm anne ölümlerinin % 2,5’undan anestezi uygulamasına ait komplikasyonlar sorumlu olup, 

bunların % 58’ini hava yolu sorunları, bunların da önemli bir bölümünü endotrakeal entübasyona ait başarısızlıklar 

oluşturmaktadır (Merah 2004).  

Obstetride diğer cerrahi hastalara göre daha yüksek oranda zor entübasyona rastlanmakta olup zor entübasyon ve 

yetersiz ventilasyon anesteziye bağlı maternal mortalitenin en sık sebebidir (Kuczkowski 2004). Ölümlerin çoğu zor 

ve başarısız entübasyona ve aspirasyona bağlı olarak gelişen hipoksi nedeniyle olmaktatdır (Thomas 2002). Bu durum, 

havayolu ödemi, büyümüş dil, frajil dokular ve büyümüş karın dolayısıyla laringoskop hareketlerinin kısıtlanmasından 

kaynaklanmaktadır. Başarısız entübasyon bu grup hastada morbidite ve mortaliteyi artırması açısından çok önemlidir. 

Zor havayolu yönetimi ile ilgili algoritmalarla ve sayıları her gün farklı ihtiyaçlar nedeniyle artan birçok cihaz ve 

teknik sayesinde zor havayoluna neden olan problemleri aşmak günümüzde daha da kolaylaşmıştır. Her birinin farklı 

kolaylıklar sağladığı bu cihaz ve tekniklere hakim olmak karşılaşılabilecek farklı zorluklar karşısında başarıyı 

artıracaktır. 

Anesteziyoloji pratiğinde laringoskopun kullanıma girmesinden beri bütün gayretler laringoskop bıçağının şeklini 

mükemmel yapmaya yöneliktir. Amaç, laringeal yapıların, glottisin daha iyi görünmesini sağlamak ve endotrakeal 

entübasyonun başarı oranını artırmaktır. Zor entübasyon düşünülmeyen normal anatomik yapıya sahip hastalarda bile 

bu modifikasyonlara rağmen trakeal entübasyon her zaman başarılı olmayabilir.  

Zor entübasyon ile başa çıkmak amacıyla geliştirilen yöntemlerden biri de videolaringoskopidir. Videolaringoskoplar, 

minyatür video kameralar içeren, uygulayıcıya glottisi indirek görüntüleme imkanı veren, yeni entübasyon araçlarıdır. 

Tasarımları konvansiyonel laringoskoplarla benzerdir ve daha iyi görüntü sağlamak ve entübasyon başarısını arttırmak 

için tasarlanmış cihazlardır. C-MAC videolaringoskopun hem rutin hem de zor havayolu yönetimi için ve bir eğitim 

aracı olarak uygun olabileceği gösterilmiştir (P.Niforopoulou2010, Erol 2010). Beklenmeyen zor entübasyon 

vakalarında  DL ile karşılaştırıldığında C-MAC VL kullanımı yüksek oranda başarılı trakeal entübasyon ile 

sonuçlanmıştır (Kilicaslan 2014). 

C-MAC VL (Karl Storz, Tuttlingen, Germany) standart Macintosh bıçağa sahip, 7 inç TFT-LCD ekranı olan taşınabilir 

bir çeşit videolaringoskoptur. Standart Macintosh bıçağın distal 1/3’lük kısmına yerleşmiş güçlü bir LED ışık kaynağı 

vardır. Laringoskop sapına entgre 2 mm’lik digital kameradan alınan görüntüler büyütülmüş olarak ekrana yansıtılır. 

C-mac videolaringoskop ile görüş açısı standart 15 dereceden 80 dereceye çıkar (Howard 2008) 

Bu prospektif klinik çalışmada elektif sezaryen operasyonlarında entübasyon için kullanılan Macintosh direk 

laringoskop ile C-MAC videolaringoskobu CL skorlaması, POGO skoru, entübasyon süresi, entübasyon deneme 

sayısı, entübasyon sonrası komplikasyon görülme sıklığı ve entübasyonun oluşturduğu hemodinamik değişiklik 

açısından karşılaştırmayı amaçladık. 

MATERYAL VE METOD 
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Bu çalışmaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 13 Şubat 2013 tarihli, 2013/99 sayılı etik kurul 

onayı alınarak; Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde elektif sezaryen operasyonu planlanan, önceden çalışma ile 

ilgili bilgi verilip onayları alınan,  yaşları 18-45 arasında olan, ASA I-II risk grubunda 100 gebe dahil edildi.  

Elektif olmayan olgular ile havayolu anomalisi, preop zor entübasyon şüphesi, daha önce zor entübasyon öyküsü, son 

3 hafta içinde ÜSYE öyküsü, ciddi respiratuar ve kardiyak hastalık öyküsü,önceden ağız içi ve boyun ameliyatı 

geçirmiş olan ve ASAIII ve üzeri ,18 yaş altı ve 45 yaş üzeri olan, genel anestezi uygulanmayacak hastalar  çalışma 

dışı bırakıldı.  

DL ile iki kez denemeye rağmen entübe edilemeyen hastaların DL ile daha fazla denemeye izin verilmeyerek 

çalışmadan çıkarılmasına karar verildi.Bu hastaların havayolu yönetiminde zor havayolu algoritmalarına uygun olarak 

(VL,fiberoptik kullanımı gibi) davranılmasına karar verildi. 

Hasta bilgilendirme ve onam alma işlemi operasyondan önce tamamlandı. 

Hastanın adı soyadı ve dosya numarası yazıldıktan sonra verileri (yaş, vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indeksi), karın 

ve boyun çevresi, ASA grubu, gestasyonel bilgileri (gebelik haftası, gravide sayısı, parite sayısı,preeklamsi varlığı) ve 

havayolu karakteristiği bilgileri (Mallampati sınıflaması,ağız açıklığı,tiromental mesafe) anestezi işleminden önce 

kaydedildi.  

Hastalar ‘Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’ ve değişmez bir semptomu olan horlama şikayeti yönünden sorgulandı, 

cevapları ‘Evet’ ya da ‘Hayır’şeklinde kaydedildi. 

Hastalar operasyon salonuna alındıktan sonra öncelikle gerekli monitörizasyon şartları sağlandı ve hastalara 

nondominant el sırtı üzerinden 20 GA intravenöz kanül ile intravenöz (iv) yol açıklığı sağlanarak %0,9 NaCl 

infüzyonuna başlandı. 

Hastalar orotrakeal entübasyonda randomize olarak, storz C-MAC videolaringoskop(Tuttlingen, Germany)  (grup VL) 

ya da tercihe göre numara 3 ve 4 Macintosh bıçak  ile direkt laringoskopi(grup DL)  uygulanacak hastalar olarak iki 

gruba  ayrıldı.Tüm entübasyonlar aynı anestezi doktoru tarafından yapıldı. 

Standart monitörizasyon uygulanan hastalara 5 dk %100 oksijen ile preoksijenasyon yapıldı. Anestezi indüksiyonu 

sonrasında görülebilir kas seğirmelerinin tamamen durduğu an orotrakeal entübasyon prosedürü başlatıldı.  

İndüksiyon sonrası maske ventilasyon ihtiyacı oldugunda zor enübasyon öngörüsü açısından airway kullanımı ve 

maske ventilasyon durum skoru kaydedildi. 

Grade I:  Rahat havalandıralabiliyor 

Grade II: Yardım almadan havalandırılamıyor 

Grade III:Yardım il dahi havalandırılamıyor. 

Endotrakeal tüp olarak, standard oral tüpler kullanıldı. (stile ile). Laringoskopu yeniden sokma ek girişim, entübasyonu 

maksimum iki girişimde yapamamaksa başarısızlık olarak sayıldı. 

Entübasyon zamanı laringoskobu kaşığının oral kaviteye sokulmasından orotrakeal tüpün trakeaya yerleştirilmesi 

arasındaki zaman olarak tanımlandı ve entübasyonun kaçıncı denemede gerçekleştiği kaydedildi. 

Laringoskopide larinksi değerlendirmede Cormack-Lehane sınıflaması ve POGO skorun kullanıldı. (Kayhan 1998, 

Ochroch 1999) 

Buna göre laringoskopi sonucu;( Cormack-Lehane sınıflaması) 
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Epiglot, vokal kordlar, aritenoidler rahatça görülebiliyorsa : Sınıf I 

Epiglot, vokal kordların bir kısmı ve aritenoidler görülebiliyorsa : Sınıf II 

Sadece epiglot görülebiliyorsa : Sınıf III 

Hastada dil kökü ve farenks dışında bir yapı görülemiyorsa :   Sınıf IV 

olarak sınıflandırıldı (Şekil 1.1). 

 

Şekil 1.1. Cormack-Lehane Laringoskopik Sınıflaması 

 

Şekil 1.2.POGO(Percentage of glottic opening ) skoru 

Entübasyon sonrası erken dönem komplikasyonlar açısından  görünür dental travma ve oral mukozal travma, 

entübasyon sonrası ıkınma ve ekstremite hareketi ve bunların hepsi entubasyonu yapan kişi tarafından kaydedildi. 

Perioperatif kalp atım hızı (KAH), sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı 

(OAB), periferik oksijen satürasyonu (SpO2), indüksiyondan önce ve entübasyondan sonraki 1., 3. ve 5. dakikalarda 

kaydedildi. Endtidal karbondioksit (ETCO2) ise entübasyondan hemen sonra kaydedildi  

Hastalar ekstubasyondan 24saat sonra geç dönem endotrakeal entübasyon komplikasyonları açısından ses kısıklığı, 

stridor, öksürük ve boğaz ağrısı için  değerlendirilerek kaydedildi. 

İstatistiksel Analiz 
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Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20 paket programı ile değerlendirilmiştir. Veriler ortalama, standart sapma ve 

yüzde şeklinde ifade edilmiştir. Normallik analizinde ise Kolmogorov Smirnov test istatistiği kullanıldı.  Normallik 

testi sonucunda, gruplar arasında farklılık incelenirken ikili gruplarda normal dağılmayan değişkenlerde Mann 

Whitney U Testi kullanılmıştır. İkiden fazla gruplarda ise normal dağılmayan değişkenlerde Bonferroni düzeltmeli 

Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır.  

Gruplar arası farklılık incelenirken; anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup p<0,05 olması durumunda gruplar 

arası anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda ise gruplar arası anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir.  

Kategorik değişkenler arası bağımlılık incelenirken ise Ki-Kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 

kullanılmış olup, p<0,05 olması durumunda gruplar arasında anlamlı bir bağımlılığın olduğu, p>0,05 olması 

durumunda ise anlamlı bir bağımlılığın olmadığı görülmektedir. 

BULGULAR 

Elektif sezaryen operasyonu planlanan ve genel anestezi uygulanacak olan yaşları 18-45 arası, ASA I-II riskli 100 

hasta çalışmaya dahil edildi.  

Gruplar arasında demografik veriler (yaş, kilo, boy, vücut kitle indeksi) ve ASA I/II açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05). GRUP VL ve GRUP DL arasında gestasyonel hafta, gravida, parite değerleri 

ve preeklamsi varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Her iki grupda da hastaların 

48’inde (%96) preeklamsi yoktu. 

Gruplar arasında, boyun çevresi, ağız açıklığı ve triomental mesafe değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gözlenmedi(p>0,05). 

Heriki gruptaki hastalar arasında mallampati sınıflaması ve obstrüktif uyku apnesi veya horlama durumu arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi(p>0,05). GRUP VL’deki hastaların %90'ında mallampati sınıflaması 2 

iken, GRUP DL’deki hastaların %92'sinda mallampati sınıflaması 2 olarak tespit edildi Obstrüktif uyku apnesi (OUA) 

veya horlama durumu incelendiğinde ise, GRUP VL’deki hastaların %96'sında obstrüktif uyku apnesi veya horlama 

yok iken, GRUP DL’deki hastaların %92'sinde obstrüktif uyku apnesi veya horlama yoktu.   

GRUP VL ve GRUP DL arasında POGO skoru ve işlem süresi değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlendi (p<0,001). GRUP VL’de POGO skoru ve işlem süresi GRUP DL’ye göre anlamlı derecede yüksekti. GRUP 

VL’de POGO skoru endüşük  %60 en yüksek %100 olarak GRUP DL ‘ de ise %20 ve %100 olarak izlendi.Entübasyon 

işlem süresi GRUP VL’de en kısa 11 sn en uzun 46 sn olarak GRUP DL’ de ise en kısa 8 sn en uzun 32 sn olarak 

izlendi.  (Tablo1.1)(Grafik1.1).  

Tablo 1.1. Her iki gruptaki POGO skoru ve işlem süresi değerleri (Ort ± SS). 

   

GRUP VL  

(n=50)  

GRUP DL  

(n=50)  
p 

(Ort. ±SS) Min Max. (Ort. ±SS) Min Max. 

POGO  SKORU  95,00±10,15 60 100 69,40±22,44 20 100 0,000* 
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İŞLEM SÜRESİ (sn) 21,14±7,32 11 46 15,86±5,71 8 32 0,000* 

*p< 0,001 ileri düzeyde anlamlı fark  

 

Grafik 1.1.Gruplar arası POGO skoru ve işlem süresi  

*p< 0,001 ileri düzeyde anlamlı fark  

 

Grup VL de 39 hastada (hastaların %78 i) CL 1 olarak, 11 hastada (hastaların%%22 si) CL 2 olarak izlenirken Grup 

DL de ise 12 hastada (hastaların %24 ü) CL 1 olarak,37 hastada (hastaların %74 ü) CL 2 olarak izlenmiştir.CL 1 Grup 

VL de CL 2 ise Grup DL de istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek izlendi(p<0,001) Grup DL de sadece 1 hastada 

CL 3 izlendi  Grup VL de hiçbir hastada CL 3 e rastlanmadı ve istatistiksel karşılaştırma yapılamadı. Her iki grup 

arasında entübasyon deneme sayısı açısından anlamlı fark gözlenmedi. 

 

Tablo 1.2.Her iki grupta  CL Sınıflaması ve Entübasyon Deneme Sayısı 

 

   
GRUP VL  

(n=50) (%) 

GRUP DL  

(n=50) (%)  
p 

CORMACK-LEHANE SINIFLAMASI 1 39(78,0) 12(24,0) 0,000* 

CORMACK-LEHANE SINIFLAMASI 2 11(22,0) 37(74,0) 0,000* 

CORMACK-LEHANE SINIFLAMASI 3 0(0,0) 1(2,0) ** 

ENTÜBASYON DENEME SAYISI 1/2 47(94,0)/3(6,6) 49(98,0)/1(2,0) 0,307 

* P<0,001 ileri düzeyde anlamlı fark 

** Değerlendirmeye alınmadı 

 

Heriki grupta da entübasyon durum skoru(entübasyon sonrası ıkınma refleksi ve ekstremite hareketi) açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi(p>0,05). GRUP VL ve GRUP DL hastalarından 45’inde (%90) ıkınma 

ya da ekstremite hareketi izlenmedi. Maske ventilasyonu her iki grupda rahat iken yardım almadan havalandırılamayan 

ve yardım ile dahi havalanamayan hasta gözlenmedi. Her iki grupda istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). 
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Her iki grupda da airway kullanımı yok idi. GRUP VL ve GRUP DL hastalarında zor maske ventilasyonu ve airway 

kullanım ihtiyacına rastlanmadı. 

  GRUP VL ve GRUP DL hastalarında entübasyon sonrası komplikasyon ve 24 saat sonra komplikasyon açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir görülmedi.(p>0,05). GRUP VL’de entübasyon sonrası komplikasyon izlenmezken, 

GRUP DL’de sadece 1 tanesinde komplikasyon olarak dudak kanaması izlendi. 24 saat sonra komplikasyon 

incelendiğinde ise, GRUP VL’de 1 hastada öksürük, GRUP DL’de 2 hastada ise öksürük ve ses kısıklığı izlendi. 

 

  GRUP VL ve GRUP DL hastalarında entübasyon sonrası kaydedilen  EtCO2 değeri açısından ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmedi(p>0,05). GRUP VL ve GRUP DL  arasında t0, t1, t3 ve t5 zamanındaki diyastolik arter 

basıncı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. GRUP VL VE GRUP DL arasında t0, t1, t3 ve t5 

zamanındaki kalp atım hızı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi(p>0,05). GRUP VL ve GRUP DL 

arasında t0, t1, t3 ve t5 zamanı ndaki SpO2 açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05) 

 

TARTIŞMA 

Bu prospektif klinik çalışmada elektif sezaryen operasyonlarında entübasyon için kullanılan Macintosh direk 

laringoskop ile C-MAC videolaringoskobu CL skorlaması, POGO skoru, entübasyon süresi, entübasyon deneme 

sayısı, entübasyon sonrası komplikasyon görülme sıklığı ve entübasyonun oluşturduğu hemodinamik değişiklik 

açısından karşılaştırmayı amaçladık. CL sınıflaması,POGO skoru ve entübasyon süresi açısından VL lehine istatiksel 

açıdan anlamlı farklar bulduk. Deneme sayısı, işlem sonrası komplikasyon ve hemodinamik değişiklik açısından 

anlamlı farka rastlamadık. 

        Entübasyon işlemi, hava yolunun açık tutulması, solunumun kontrol edilmesi, solunum eforunun azaltılması, 

aspirasyonun önlenmesi, anestezistin ve diğer aygıtların sahadan uzaklaştırarak ile cerrahi rahatlık sağlaması gibi 

faydalar sağlar. Herhangi bir sorun olduğunda resüsitasyon kolaylaştırır ve ölü boşluk volümünü azaltır.  İşlemin 

zaman alması ve özellikle güçlük çıktığında özel beceri gerektirmesi, daha derin anestezi gerektirmesi ve bazı 

komplikasyonlara neden olabilmeside taşıdığı olumsuzluklardır(Kayhan 2004). 

Laringoskopi ve endotrakeal entübasyon işlemi, larinks ve trakeanın mekanik uyarımına bağlı refleks sempatik bir 

yanıt oluştur ve plazma katekolamin konsantrasyonlarında artış, taşikardi, hipertansiyon, aritmiler ve özellikle kalp 

rezervi kısıtlı hastalarda miyokardial iskemiye sebep olabilir(Stone 2000). Ayrıca intrakraniyal basınç artışı, göz içi 

basınç artışı gibi fizyopatolojik etkiler de görülebilmektedir (Jacob 2009). Bu sıkıntıları azaltma girişimleri alternatif 

yöntemlerin araştırılmasına yol açmıştır. 

Beklenmeyen zor entübasyon vakalarında  direk laringoskop ile karşılaştırıldığında C-MAC kullanımı yüksek oranda 

başarılı trakeal entübasyon ile sonuçlanmıştır(Kilicaslan 2014).Ancak VL’lerin geleneksel DL’lere göre maliyet 

sebebiyle ekonomik olmaması, ilk kez uygulayacaklar için eğitim gerektirmesi ve genel olarak anestezistlerin aşina 

olmayışı gibi nedenlerle rutin kullanıma uygun olmadığı görülmektedir. 
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Gebelikte meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikler sonucu hava yolu yönetiminde artmış komplikasyonlar 

görülmektedir. Genel anestezi indüksiyonu sonrası beklenmedik zorlu trakeal entübasyon; anestezi ile ilgili maternal 

morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerindendir (Rose 1994). 

Anestezi uygulaması ile ilgili komplikasyonlar maternal mortalitenin en sık rastlanan 7. nedenidir (Munnur 2006). 

Amerikan Anestezistler Derneği tarafından zor entübasyon; klasik laringoskopi ile entübasyon sırasında üç kez ve 

üzerinde başarısız deneme yapılması ve işlemin 10 dk’dan uzun sürmesi olarak tanımlanmıştır (Anesthesiology 2003). 

Anesteziyologların zor entübasyonla karşılaşma olasılığı %1-18 arasındadır. Buna bağlı başarısız entübasyon oranı ise, 

%0,05-0,35 arasında değişmektedir (Kayhan 2004). 

Diğer cerrahi olgulara oranla obstetrik olgularda 8 kat daha fazla zor entübasyon riski olduğu çalışmalarda 

gösterilmiştir( Merah 2004). Rocke ve arkadaşları (Rocke 1992) obstetrik olgularda %7.9 diğer cerrahi olgulara %2.5 

göre zor entübasyonun daha sık olduğunu göstermiştir. Merah ve arkadaşları (Merah 2004)yaptıkları çalışmada, 

obstetrik hastalarda zor laringoskopi insidansını %10 olarak bildirilmişlerdir. Biz çalışmamızda DL grubunda zor 

laringoskopi oranını %2 olarak tespit ettik 

Shiga ve ark. (Shiga 2005) 50760 olgudan oluşan 35 çalışmanın metaanalizinde entübasyon testleri ile Cormack-

Lehane sınıflamasını karşılaştırdıklarında %5,8 oranında olguda zor entübasyon belirlemişlerdir. Biz 50 obstetrik olgu 

üzerinde yaptığımız çalışmada ise başarısız entübasyon olgusuna rastlamadık. Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz 

sonuçlarla benzer bulguar içeren  çalışmalar literatürde mevcuttur (Djabatey 2009). 

Literatürde videolaringoskop ile daha iyi bir laringoskopik görüntü elde edildiğine dair yayınlara rastlamak 

mümkündür (Asai 2009, Lim 2005, Malik 2009).Kilicaslan ve ark.(Kilicaslan 2014) 42 hastayı içeren çalışmalarında 

beklenmeyen zor entübasyonlarda DL ile C-MAC VL’yi karşılaştırmışlar ve C-MAC VL kullanımının daha yüksek 

oranda başarılı trakeal entübasyon ile sonuçlandığını göstermişlerdir.  

Literatürde CL sınıflandırmasının değiştirilmiş versiyonu olan POGO skorlaması ile ilgili çalışmalar mevcuttur ve 

Suzuki A(Suzuki A 2008) ve arkadaşlarının yaptıgı 320 hastalık çalışmada POGO skoru Macintosh DL’ye göre VL 

lehine anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  

Lim ve ark. (Lim 2005)  kolay ve zor entübasyon simülasyonu oluşturulan manken çalışmasında Glidescope VL ile 

Macintosh DL’yi karşılaştırmışlar ve VL grubunda entübasyon zamanını daha uzun bulmuşlardır. Sun ve ark. (Sun 

2005) da benzer olarak 200 elektif cerrahi planlanan hastayı GlideScope VL veya Macintoh DL ile entübe etmişler ve 

entübasyon süresini Macintosh Grubu’nda 30 sn, Video Grubu’nda 46 sn tespit etmişlerdir. Çalışmamızda süredeki 

uzamanın hekim farklılığından ve deneyimsizlikten kaynaklanmaması için bütün entübasyonları 3 yıllık deneyimi olan 

tek kişi tarafından gerçekleştirdik ve 5 er deneme vakası sonrası çalışmayı başlattık yinede entübasyon süresini grup 

VL de istatiksel açıdan anlamlı şekilde daha uzun bulduk. Grup DL de ortalam işlem süresi 15 sn iken Grup VL de bu 

süre 21 sn idi. Grup VL deki çoğu vakada daha iyi glottik görünüm elde etmemize rağmen daha iyi göz-el 

koordinasyonu gerektirmesi nedeniyle endotrakeal tüpü ilerletmedeki yaşadığımız güçlüğün entübasyon süresinin 

uzamasında rolü olduğunu düşünmekteyiz. 

Andersen ve ark.(Andersen 2011) morbid obez hastalar üzerinde yaptıkları çalışmada glidescop videolaringoskop ve 

Macintosh direk laringoskop arasında entübasyon deneme sayısı açısından anlamlı fark tespit edememişlerdir. Bu 

çalışmada heriki grupta entübasyon deneme sayıları açısından fark gözlenmedi. Laringoskop çeşitleri ile entübasyon 
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sonrası ETCO2 değerleri karşılaştırıldığında da diğer birçok çalışma ile benzer olarak anlamlı fark bulamadık. Bunun 

da entübasyon öncesi indüksiyon aşamasında yapılan preoksijenasyon ve hiperventilasyonu ile entübasyon süresinin 

CO2 birikimine neden olacak kadar uzun olmamasına bağlı olabileceğini düşündük. Yapılan çalışmalarda bu konu ile 

ilgili daha farklı bulgulara rastlamadık. 

Literatürde VL’nin hemodinamiye olan etkisini inceleyen az sayıda literatüre rastlanmıştır. Xue ve ark.(Xue 2007) 

elektif plastik cerrahi planlanan 57 hastada, VL ve Macintosh DL ile orotrakeal entübasyona hemodinamik yanıtı 

araştırmışlar ve iki grup arasında anlamlı farklılık bulamamışlardır. Ancak VL grubu’nda entübasyon sonrası kalp hızı, 

bazal değerin %20’den fazla üzerine çıkmış ve 4 dakika boyunca devam etmiştir. Macintosh Grubu’nda da taşikardi 

yanıtı olmuş fakat 1 dakikada sona ermiştir. Sonuç olarak zor entübasyonlarda alternatif olduğu düşünülen VL için, 

zorluk derecesi daha yüksek olan entübasyonlarda hemodinamik yanıtın ve bu yanıtın ne kadar sürdüğünün 

araştırılmasının daha farklı sonuçlar gösterebileceği vurgulanmıştır. Bu çalışmada iki grubun entübasyona karşı gelişen 

hemodinamik cevabını karşılaştırıldığında, kalp hızında ve kan basıncı değerlerinde (KAH, SAB, OAB) entübasyon 

öncesi değerlere göre anlamlı fark tespit edilmedi. VL’nin Macintosh DL’ye göre daha iyi laringeal görüş sağlaması 

nedeniyle daha az travmatize edici olduğunu düşündük ve Macintosh DL’ye göre  daha az hemodinamik yanıt 

bekliyorduk. Ancak heriki grup arasında hemodinamik açıdan fark görmedik ve bu sonucun ortaya çıkmasında anestezi 

derinliğinin yeterli olması ve uygulayıcı tecrübesinin etkili olduğunu düşünmekteyiz.  

Her iki laringoskobun periferik oksijen satürasyonuna etkisini karşılaştırdığımızda; biz her iki gruptada entübasyon 

öncesine göre  SpO2 değerininin artışını benzer olarak bulduk. Her iki gruptada entübasyon öncesi değere göre anlamlı 

SpO2 düşüklüğü izlemedik. Bu sonuçta hastaların anestezi indüksiyonu öncesinde yeterli sürede preoksijenize 

edilmesini ve her iki grupta da oksijen desatürasyonuna yol açacabilecek kadar uzun süren entübasyon işlemine 

rastlanmadığının etkili olduğunu düşünüyoruz. 

Bu çalışmada her iki grup entübasyon sonrası erken dönem komplikasyonlar(dental, lingual, oral travma) ve geç dönem 

komplikasyonlar(24 saat sonra ses kısıklığı, laringeal ödem, stridor, öksürük, laringospazm) açısındanda karşılaştırıldı. 

Endotrakeal entübasyona bağlı komplikasyonlar zor havayolu öngörülen hastalarda daha sık görülebilmektedir. 

Uzamış entübasyon süreleri ve artan girişim sayılarıyla da paralel olarak artış gösterir. Diş ve dudak yaralanmaları en 

sık görülen entübasyon komplikasyonudur ve ASA Kapanmış Dosyalar Projesi kapsamından çıkarılmıştır (Narang 

2009). Lee ve ark. (Lee 2009) V-MAC VL ile Macintosh DL’yi karşılaştırdıkları 44 hastalık klinik çalışmada VL ile 

maksiler kesiciler üzerine uygulanan basıncı (ortalama 2.1 N), Macintosh DL ile uygulanan basınçtan (ortalama 15.3 

N), daha düşük bulmuşlardır. Bu çalışmanın kısıtlayıcı faktörü beklenen zor entübasyon vakaları çıkarıldığı için elde 

edilen laringoskopi ve glottik açıklık görüntüleme skorları gerçek populasyonu tam olarak yansıtmamaktadır. 

  

SONUÇ  

Sonuçta gebelik gibi havayolu açısından özellik taşıması sebebiyle zor entübasyon düşünülen ve/veya düşünülmeyen 

olgularda, daha iyi orofaringeal ve glottik görüntü elde ediliyor olması, ağız-farinks-larinks eksenlerini paralel konuma 

getirmeden de entübasyon imkanı sağlaması özellikleri ile C-MAC VL’nin  Macintosh DL ye iyi bir alternatif yöntem 

olabileceği kanısına vardık. Yeni videolaringoskopların primer rolü geleneksel yöntemlerle zor veya imkansız olan 

entübasyonda daha yüksek başarı elde edilmesinin sağlanmasıdır. Bu cihazların klinik rolü zorhava yolu çalışmaları 
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ile daha da desteklenebilir. Bu nedenle gebelerde beklenen veya beklenmeyen zor havayolu durumlarında VL ile 

DL’nin karşılaştırılacağı ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.Zor hava yolu yönetiminde çok daha yaygın kullanılacak bu 

laringoskobun anestezi patriğinde uygulayıcılarca öğretilerek kullanımının geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
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185-)  İZMİR, AYDIN VE MANİSA İLLERİNDEKİ TARIMSAL İŞLETMELERİN 

KREDİ KULLANIM DURUMU VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

Onur Terzi, Ziraat Yüksek Mühendisi 

Akın OLGUN, Ege Üniversitesi , Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi A.B.D. 

 
 
Çalışmanın temel amacı, son 10 yıl içerisinde İzmir, Aydın ve Manisa illerindeki tarımsal işletmelerin kredi kullanım 

miktarlarının ortaya koyulması ve buna bağlı olarak kredi kaynaklarının temelini oluşturan bankacılık sektörünün tarım 

kredilerine bakış açısının incelenmesidir.  Aynı zamanda tarımsal işletmelerin kredi kullanım esnasında yaşadığı 

sorunlar ve kredilerin kullanım amaçlarına göre dağılımları gibi hususlar da incelenmektedir. Kredi kullanımının yanı 

sıra batık kredilerin gelişimi de incelenerek genel bir tarımsal kredi kullanımı tablosu ortaya koyulmaktadır. İnceleme 

kapsamındaki 3 şehire ait hem tarımsal istatistikler ve hem de tarımsal kredi verileri detaylı şekilde incelenmektedir. 

Buna ek olarak tarım bankacılığı faaliyetini sürdüren bankaların tarım kredisi tahsis yaklaşımları, kredi çeşitleri, vade 

ve geri ödeme tipleri gibi tarımsal kredi kaynaklarının özellikleri ortaya koyulmaktadır. Bir diğer derleme başlığı ise 

tarımsal kredi kullanan işletmelerin yaşadığı zorluklardır. Bu konuda sahada yaşanan gerçek örnekler incelenmekte ve 

kredi kullanım sürecinde ortaya çıkan sorunlar gruplanmak suretiyle açıklanmaktadır. 
 
 

Farm Loan Usage in İzmir, Aydın and Manisa Provinces And Major Encountered Problems 
 
Main goal is to reveal the amount of credit usage of farmers in İzmir, Aydın and Manisa in the last 10 years and to 

examine the banking sector's point of view. Also, problems faced by farmers during use of credit and credit types are 
also examined. In addition to the use of credit and development of bad loans are also examined. On the other hand 
agricultural statistics and credit data of 3 cities in the scope of study are examined. In addition, credit features such as 
agricultural credit allocation, types of loans and repayment are presented. Difficulties experienced by using agricultural 
credits and real examples from field are examined and problems that arise in loan utilization are grouped and explained. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giriş 

Türkiye’de son 10 yılda tarım kredisi pazarı çok hızlı bir büyüme kaydetmiştir. 2016 yılında yaşanan darbe girişimi 

sonrasında bile büyüme trendi devam etmiş ve tarım sektörü bir kez daha ne denli hayati bir sektör olduğunu 

kanıtlamıştır. Tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan Ege Bölgesi’nin en önemli 3 ili olan İzmir, Aydın ve 

Manisa aynı şekilde tarımsal işletmelerin yoğun olarak kredi kullandığı ve ürün çeşitliliğine sahip iller olma özelliği 

taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman 3 ildeki tarımsal işletmelerin kredi kullanma durumu ve yöredeki işletmelerin 

yapısının incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 
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İzmir, Aydın ve Manisa İllerinin Tarımsal Üretim Açısından Genel Görünümü 

İnceleme bölgesini oluşturan İzmir, Aydın ve Manisa illeri tarımsal üretim açısından Türkiye’nin önde gelen illerini 

oluşturmaktadır. Türkiye’nin 240 milyon dekar toplam ekilen alanının %5’i bu üç ilde yer almaktadır.  Bu durum 2007-
2016 yılları arasında çok fazla bir değişim göstermemiştir. En yüksek ekilebilir alan Manisa iline ait olmakta, bunu 
sırasıyla Aydın ve İzmir takip etmektedir. (Çizelge 1.) 
Çizelge 1. İzmir, Aydın ve Manisa’nın Toplam Tarım Alanının Değişimi ve Türkiye İçerisindeki Durumu 

  2007 2016 

İL ADI Ekilen Alan (dekar) Sıra Aldığı Pay Ekilen Alan (dekar) Sıra Aldığı Pay 

Aydın 3.840.430 19 1,5% 3.649.429 20 1,5% 

İzmir 3.440.410 28 1,4% 3.274.383 29 1,4% 

Manisa 4.963.694 12 2,0% 4.931.399 10 2,1% 
Kaynak: TÜİK 
Arazilerin değerlendirilme şekline bakıldığında ise Aydın ilinde 2007-2016 yılları arasında il genelinde tarım arazisi 

200 bin dekar kadar azalış göstermiştir. Aynı şekilde, meyvelik alanlar oransal olarak azalış göstermiş buna karşın 

tarla bitkileri alanı oransal olarak artmıştır. (Çizelge2) 
Çizelge 2. Aydın ilinde tarım arazi tiplerinin değişimi 

  Yıl 
Ekilen 
Alan(Dekar) 

Sebze 
Alan(Dekar) 

Nadas 
Alan(Dekar) 

Meyve 
Alan(Dekar) 

Toplam 
Alan 

Aydın 2016 1.345.000 107.406 33.339 2.163.581 3.649.326 
Oran   36,9% 2,9% 0,9% 59,3% 100,0% 
Aydın 2007 1.558.733 113.133 19.900 2.148.664 3.840.430 
Oran   40,6% 2,9% 0,5% 55,9% 100,0% 

Kaynak: TÜİK 
Tarımsal arazi açısından İzmir ‘de de Aydın iline benzer bir durum görünmektedir. Tarım arazileri 2007-2016 yılları 

arasında yaklaşık 200 bin dekar kadar azalmıştır. Ancak bu azalış daha çok tarla bitkileri tarafında olurken, meyvelik 

alanlar önemli ölçüde artış göstermiştir. (Çizelge 3) 
Çizelge 3. İzmir ilinde tarım arazi tiplerinin değişimi 

  Yıl 
Ekilen 
Alan(Dekar) 

Sebze 
Alan(Dekar) 

Nadas 
Alan(Dekar) 

Meyve 
Alan(Dekar) 

Toplam 
Alan 

İzmir 2016 1.349.536 393.090 30.420 1.485.156 3.258.202 
Oran   41,4% 12,1% 0,9% 45,6% 100,0% 
İzmir 2007 1.624.220 391.590 30.085 1.394.515 3.440.410 
Oran   47,2% 11,4% 0,9% 40,5% 100,0% 

Kaynak: TÜİK 
Manisa ilin de ise tarım arazisi sadece 63 bin dekar kadar azalış göstermiştir. Çizelge 4 incelendiğinde tarla bitkisi 

alanının büyük ölçüde meyvelik alana kaydığı görülmektedir. Bunda özellikle il genelindeki bağ ve zeytinlik 

arazilerinin artışının neden olduğu söylenebilir. 
Çizelge 4. Manisa ilinde tarım arazi tiplerinin değişimi 

  Yıl 
Ekilen 
Alan(Dekar) 

Sebze 
Alan(Dekar) 

Nadas 
Alan(Dekar) 

Meyve 
Alan(Dekar) 

Toplam 
Alan 

Manisa 2016 2.424.306 337.342 118.634 2.050.249 4.930.531 
Oran   49,2% 6,8% 2,4% 41,6% 100,0% 
Manisa 2007 2.824.578 334.816 139.554 1.664.746 4.963.694 
Oran   56,9% 6,7% 2,8% 33,5% 100,0% 

Kaynak: TÜİK 
3 ilin büyükbaş hayvan varlığı incelendiği zaman ise 2007-2016 yılları arasında adetsel olarak artış görülmektedir. Üç 

ilin büyükbaş hayvan varlığı 1,1 milyon adet kadardır.  İzmir ili 576 bin adet  büyükbaş hayvan varlığı açısından en 

büyük il olurken bunu sırasıyla Aydın ve Manisa takip etmektedir. (Çizelge 5) 
Çizelge 5. İzmir, Aydın ve Manisa ilinde büyükbaş hayvan adet gelişimi (bin baş) 
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Kaynak: TÜİK 
2017 yılı itibariyle 3 ilde toplam 162 bin kayıtlı üretici faaliyet göstermektedir. Bu üreticilerin 44 bini İzmir’de, 69 

bini Manisa’da, 48 bini ise Aydın ilinde faaliyet göstermektedir. Çizelge 6’da en fazla üretici barındıran ilçelerin 

tablosu verilmiştir.  
Çizelge 6. İzmir, Aydın ve Manisa’daki en fazla üretici barındıran ilçeler 

Aydın  İzmir  Manisa 

Nazilli 5.364  Bergama 5.815  Akhisar 7.762 

Çine 5.082  Ödemiş 5.635  Alaşehir 7.363 

Söke 4.869  Kiraz 4.981  Salihli 6.927 
Kaynak: Tarım ve Çevre Bakanlığı ÇKS Verileri 
Üretim değeri açısından bakıldığında ise Manisa 9,5 milyar TL’lik üretim değeri ile ilk sırada yer almakta bunu 8 

milyar TL ile İzmir ve 5 milyar TL ile Aydın takip etmektedir. 3 ilin toplam üretim değeri 22 milyar TL kadar olup, 

Türkiye genelinde %12 ‘lik bir paya sahiptir. Alt gruplar açısından bakıldığında Kümes hayvancılığı %23 pay alırken, 

bunu %21,5 ile meyvecilik izlemektedir. Görüldüğü üzere Türkiye’nin kümes hayvancılığı ve meyvecilik alanındaki 

üretim değerinin yaklaşık dörtte biri bu 3 il tarafından yapılmaktadır. (Çizelge 7) 
Çizelge 7. İzmir, Aydın ve Manisa illerinin tarımsal üretim değerinin alt üretim gruplarına göre dağılımı ve 3 ilin 

Türkiye içerisinde aldığı pay (2016, milyon TL) 
  Arıcılık Kanatlı Meyve Örtü Altı Sebze Süt  Tarla  Toplam 
Aydın 67 73 1.404 117 331 445 2.573 5.010 
İzmir 67 619 2.477 194 1.724 1.023 1.939 8.043 
Manisa 19 1.416 5.649 38 946 295 1.183 9.547 
Toplam 154 2.109 9.530 349 3.001 1.763 5.695 22.600 
Türkiye 2.692 9.167 44.227 9.257 28.290 22.719 71.797 188.149 
3 İlin Payı 

(%) 
5,7% 23,0% 21,5% 3,8% 10,6% 7,8% 7,9% 12,0% 

 
Türkiye’deki Tarım Kredilerinin Genel Görünümü 

Türkiye’de tarım sektörüne yönelik finansman sağlayan en önemli unsur bankalar olmaktadır. Bankalar dışında tarım 

kredi kooperatifleri, leasing ve faktöring şirketleri de finansman kaynakları arasında gösterilebilir. Ayrıca tarımsal 

kalkınma ve tarım satış kooperatifleri de tarım sektörüne dolaylı finansman sağlayan (ayni yada nakdi) kaynaklar 

olarak sayılabilmektedir. Ancak bankalar üreticiye sundukları çok çeşitli kredi ürünleri ve ülke çapına yaygın ağları 

ile en önemli ve büyük kaynak olma özelliğini taşımaktadır.  
2008-2017 yılları arasında bankalar tarafından kullandırılan tarım kredileri cari fiyatlarla yaklaşık 6,5 kat büyüyerek 

2017 yılı sonu itibariyle 86 milyar TL’ye ulaşmıştır. Banka gruplarına bakıldığı zaman Kamu bankalarının en fazla 

payı aldığı görülmektedir. Yıllar içerisinde kamu bankaları hep en yüksek payı almaya devam etmiş buna karşın 2015 

yılına kadar 3. sırada olan yabancı bankaların payı diğer yerli özel bankalara göre artış göstererek 2015 yılından sonra 

yabancı bankalar ikinci sıraya yükselmiştir. Gerçekten de 2008 yılında %16 olan yabancı banka payı 2017 yılında % 
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20 ‘ye yükselmiş, aynı dönemde kamu bankalarının payı % 62’den % 68’e çıkarken, yerli özel bankaların payı % 

21’den %12’ye gerilemiştir. Bu süreçte batık tarım kredilerinin toplamı 2,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2008-2017 yılları 

arasında hızlı büyüyen tarım kredileri pazarı nedeniyle batık tarım kredileri oransal olarak azalış göstermiştir. Mevcut 

durumda % 2,9 olan batık kredi oranının yabancı bankalar ve yerli özel bankalarda çok daha yüksek olduğu 

bilinmektedir. (Çizelge 8 ve 9) 
Çizelge 8. Bankalar tarafından kullandırılan tarım kredilerinin gelişimi ve takipteki (batık) tarım kredilerinin oranı 

(cari fiyatlar-milyar TL) 

 
Kaynak: BDDK 
Çizelge 9. Banka gruplarının tarım kredileri pazarından aldığı paylar 

 
Kaynak: BDDK 
Diğer bir konu ise tarım kredilerinin gelişimi ile tarımsal GSYİH değişimi arasındaki ilişkidir. Son 10 yılda tarım 

kredilerinin tarımsal GSYİH oranı %18’den % 46 oranına yükselmiştir. Bu oranın artışı sektörün her geçen gün daha 
fazla kredi talebinde bulunduğunu göstermektedir. (Çizelge 10) 
Çizelge 10. 2008-2017 yılları arasında Tarımsal Krediler ve Tarımsal GSYİH oranı (cari fiyatlar-milyar TL) 
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Kaynak: BDDK, Tarım ve Çevre Bakanlığı Strateji Geliştirme Verileri 
 
İzmir, Aydın ve Manisa İllerinde Tarım Kredilerinin Gelişimi  

İzmir, Aydın ve Manisa illeri son 10 yıl içerisinde büyüyen tarım kredileri pazarı içerisinde önemli paya sahip iller 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Üç ildeki işletmelere bankalar tarafından kullandırılan tarım kredisi 11 milyar TL’nin 

üzerinde yer almaktadır. Bu üç ilin Türkiye içerisindeki payı ise yıllar içerisinde azalarak % 12,8 seviyesine gelmiştir. 

(Çizelge 11) 
Çizelge 11. 2008-2017 yılları arasında İzmir, Aydın ve Manisa’daki tarımsal kredilerin gelişimi ve Türkiye içerisindeki 

payının değişimi (cari fiyatlar-milyar TL) 

 
Kaynak: BDDK 
Türkiye’deki tarım kredileri pazarı 2008-2017 yılları arasındaki yılda ortalama %23 büyürken 3 ilin oluşturduğu 

bölgede tarım kredileri aynı dönemde yıllık ortalama  %25 büyüme göstermiştir. 2017 yılı itibariyle 3 ilde yer alan 

11,1 milyar TL’lik kredinin çok büyük bir kısmı kamu bankaları üzerinden verilmiştir. Kamu bankalarının payı genelde 

ortalama % 60 seviyesinde olmakla birlikte, 2011 yılında % 72 seviyesine çıkmış daha sonra azalarak % 55 

seviyelerine kadar gerilemiştir. Diğer yandan uzun zaman ikinci sırada yer alan yerli özel bankalar 2015 yılından sonra 

üçüncü sıraya gerilemiş ve yabancı bankalar % 23’lük paya sahip olmuştur. Bunun en temel nedeni agresif büyüme 
stratejisine sahip yabancı bankaların bölgede hızlı şubeleşmeleri ve daha çok tarımsal işletmeye ulaşarak kredi 

kullandırımı yapmaları olarak gösterilebilir. (Çizelge 12).  
 
Çizelge 12. 2008-2017 yılları arasında İzmir, Aydın ve Manisa’daki tarım kredilerinin banka gruplarına göre paylarının 

gelişimi 
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Kaynak: BDDK 
2017 yılı sonu itibariyle 3 il genelindeki 11,1 milyar TL’lik tarım kredisine karşın 234 milyon TL’lik batık tarım kredisi 

bulunmaktadır. Batık tarım kredilerinin Türkiye ortalamasının % 2,9 olduğu düşünüldüğü zaman 3 ilin batık kredisi % 

2,2 ‘lik oran ile ortalamanın altında yer almaktadır. Diğer yandan kamu bankalarının batık kredi oranı sadece % 1,4 

iken, yerli ve yabancı bankaların batık kredi oranı %3,3 seviyesindedir. Batık kredi ortalamasının Türkiye ortalaması 

altında olmasının çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte, bölge üreticilerinin tek bir ürün yerine daha çeşitli ürünler 

üretmesi, bölgede yaygın olan meyvecilik gibi katma değerli ürünlerin fiyat dalgalanmalarına karşı daha koruyucu 

nitelik taşıması ve özellikle aile işletmesi şeklinde yapılan süt hayvancılığının aylık düzenli gelir sağlaması gibi 

unsurlar kredi geri ödemelerine olumlu katkı yapmaktadır. 
İzmir, Aydın ve Manisa İllerinde Tarımsal İşletmeler ve Kredi Kullanım Durumları 

İzmir, Aydın ve Manisa illerindeki 162 bin tarım işletmesi çok farklı büyüklük ve üretim desenine sahip olarak faaliyet 

göstermektedir. Ancak tüm üreticilerin banka kredisi kullanmadığı bilinmektedir. Ziraat Bankasının Türkiye genelinde 
kredili müşteri adedi 700 bin kadardır. Bu açıdan bakıldığında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 2,1 milyon üreticinin 

sadece 3’te biri bankalardan kredi kullanmaktadır. Bu yaklaşım inceleme bölgesindeki 3 il için göz önüne alındığı 

zaman benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki rekabet yasaları ve kişisel verilerin gizliliği nedeniyle 

bankalara ait müşteri adedi ya da kredili müşteri bilgilerinin kamuya açık şekilde raporlanması mümkün değildir. 

Ancak bu çalışma kapsamında bazı makro veriler anonimleştirilerek kullanılacaktır. 
İzmir, Aydın ve Manisa genelinde ortalama 3 üreticiden bir tanesinin bankaların kredili müşterisi olduğu bilinmektedir.  

İşletmelerin kredili olarak çalıştığı banka adedi ise 3 ila 4 arasında değişmektedir. Ancak 2013-2017 yılları arasında 

Aydın ilinde işletmelerin çalıştığı banka adedi 4,8’den 4,1’e gerilemiştir. Buna karşın İzmir ve Manisa’da işletmelerin 

çalıştığı banka sayısı ortalama 3,7’den 4 ‘ün üzerine çıkmaktadır. Bölgede hızlı şubeleşme ve özellikle Manisa ve 

İzmir ‘in tarım potansiyeli yüksek ilçelerine açılan şubeler sayesinde daha fazla tarımsal işletmeye ulaşıldığı 

varsayılmaktadır.(Çizelge 13) 
 
Çizelge 13. 2013-2017 yılları arasında İzmir, Aydın ve Manisa’daki tarım işletmelerinin kredili olarak çalıştıkları 

ortalama banka sayısı 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Aydın 4,8 4,8 4,1 4,1 4,1 

İzmir 3,7 3,8 4,0 4,1 4,1 

Manisa 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2 

Ortalama 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 
Kaynak: Merkez Bankası 
 
İşletmelerin çalıştığı banka sayısındaki artışa paralel olarak üreticilerin bankalara olan kredi borçları da artış 

göstermiştir. 2013-2017 yıllarında 3 il genelinde üreticilerin ortalama kredi borcu cari fiyatlarla % 71 oranında 
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artmıştır. Bu artıştan en fazla İzmir ili pay almıştır. Rakamlar incelendiğinde İzmir’deki işletme başına kredi tutarını 

%100 oranında arttığı görülmektedir. En az artış ise Aydın ilinde meydana gelmiştir. (Çizelge 14) 
Çizelge 14. 2013-2017 yılları arasında İzmir, Aydın ve Manisa’daki tarım işletmelerinin ortalama kredi borcu 

  2013 2014 2015 2016 2017 

AYDIN 72.141 86.012 57.457 67.961 81.211 

İZMİR 47.454 57.264 62.802 79.684 94.822 

MANİSA 47.406 67.390 69.305 80.707 82.794 

Toplam 50.820 65.199 63.426 76.480 86.748 
Kaynak: Merkez Bankası 
Tarım işletmelerinin farklı amaçlar için kredi kullandığı bilinmektedir. Genellikle birçok tarım işletmesi, üretim girdisi 

finansmanı için kredi kaynaklarına başvurmakta iken, bazı yatırımlar için de kredi kullanımı yolunu tercih etmektedir. 

Aynı zamanda sahadaki gerçek uygulamalarda mevcut borçların daha uzun vadeye yayılması ya da bir bankadan diğer 

bir bankaya transfer edilmesi gibi farklı uygulamalar gözlemlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında tarım işletmelerinin 

kredi borçları farklı vadelerde olmaktadır. Girdi finansmanına yönelik borçlar ağırlıklı olarak bir yıl ve daha kısa 

vadeye sahip olmakla birlikte traktör ve ekipman kredileri yada hayvan alım yada arazi alım kredileri çok daha uzun 

vadeli krediler şeklinde kullanılmaktadır. 2017 yılı itibariyle 3 il genelindeki tarım kredilerinin sadece %24’ü kısa 

vadelidir. Buna karşın %26’lık kredi orta vadeli şekilde, %50’lik dilim ise uzun vadeli olarak kullanılmıştır. Bu durum 

özellikle son iki yıldaki artan ekonomik sorunların tahsilat problemlerini beraberinde getirmesi ve kredilerin daha uzun 

vadelere ötelenerek taksit tutarlarının düşürülmesi gibi uygulamaların etkili olduğu söylenebilir. Gerçekten de 2013 

yılında kısa vadeli kredilerin oranı %46 iken, uzun vadeli kredilerin oranı sadece %39 olarak gerçekleşmiştir. (Çizelge 

15 ve 16) 
 
Çizelge 15. 2017 yılı itibariyle İzmir, Aydın ve Manisa’daki tarım işletmelerinin ortalama kredi vadeleri 
  Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade 
Aydın 26% 27% 47% 
İzmir 21% 35% 44% 
Manisa 25% 17% 58% 
Ortalama 24% 26% 50% 

Kaynak: Merkez Bankası 
 
 
 
 
Çizelge 16. 2013-2017 yılları arasında  İzmir, Aydın ve Manisa’daki tarım işletmelerinin ortalama kredi vadeleri 

değişimi 

Dönem Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade 

2013 46% 16% 39% 

2014 34% 27% 39% 

2015 28% 28% 44% 

2016 27% 25% 48% 

2017 24% 26% 50% 
Kaynak: Merkez Bankası 
 
Diğer bir husus ise tarım işletmelerinin büyüklükleri ile kredi kullanımı ve çalışılan banka sayısı arasındaki ilişkidir. 

3 ildeki işletmelerin arazi büyüklükleri ve kredi kullanımı incelendiğinde doğal olarak arazi büyüklüğü ile kredi borcu 

arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu görülmektedir. Arazi büyüklüğü arttıkça kredi rakamı artış göstermektedir. 

Özellikle 250 dekar ve üzerindeki işletmelerde kredi kullanımı oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmaktadır. Bir başka 

dikkat çeken nokta ise 500 dekar ve üzeri işletmelerin ortalama 7 banka ile çalışmasına karşılık bu işletmelerin onda 

biri ölçeğindeki 0-50 dekar arasındaki işletmeler 5 farklı banka ile çalışmaktadır. Bu durum akıllara işletmelerin farklı 

bankalardan kullanabileceğinin üzerinde kredi limitleri talep edip etmediği sorusunu getirmektedir. Saha gözlemleri, 

bazı tarım işletmelerinin mevcut tarımsal faaliyeti dışındaki taşınmaz sermayelerini yada gayrimenkullerini teminat 
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göstermek suretiyle kredi talep ettiğini göstermektedir. Yine de bu işletmeler için 5 farklı banka ile çalışmanın son 

derece olumsuz etkileri olabileceği düşünülmektedir. (Çizelge 17)  
 
Çizelge 17. 2017 yılı itibariyle  İzmir, Aydın ve Manisa’daki tarım işletmelerinin büyüklüklerine göre ortalama kredi 

borcu ve çalışılan banka sayısı  

Arazi Segment Ortalama Arazi (Dekar) Ortalama  Kredi Borcu Çalışılan Banka Sayısı 

0-50 25 80.065 5 

50-100 71 137.093 5 

100-250 152 245.890 6 

250-500 340 538.801 6 

500+ 768 941.158 7 

Ortalama 82 154.443 5 
Kaynak: Merkez Bankası, ÇKS Verileri 
 
Kredi Kullanımı Esnasında Karşılaşılan Sorunlar 

Tarım kredi süreci diğer kredi süreçlerine benzer özellikler taşımasına rağmen tarım sektörünün kendine has özellikleri 

nedeniyle bu süreçte yaşanan sorunlar da farklı şekilde olabilmektedir. Örneğin maaşlı bir kişinin kredi sürecinde 

yaşadığı sorunlar ile bir tarım işletmesinin yaşadığı sorunlar arasında bir çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Maaşlı 

bir kişiden nispeten daha az belge istenmekte ve hangi işte veya sektörde çalıştığı süreci çok etkilemezken, tarım 

işletmesinin hangi ürünü ürettiği, üzerinde ne kadar arazi varlığı olduğu, aile bireylerine ait arazileri işleyip işlemediği 

gibi bir çok detay kredi sürecine dahil olmaktadır. Diğer yandan işletmelerin gelir ve giderlerini tuttukları bir bilanço 

veya muhasebe sistemi mevcut olmadığı için bankalar tarım kredisi sürecinde daha titiz davranmaktadır. 
Kredi sürecinde ortaya çıkan temek sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
Kredi Limitlerinin Yetersizliği/Dengesizliği 
İstihbarat Sorunları ve Aşırı Borçlanma 
Teminat Değersizliği veya Yetersizliği 
Gelir Düşüklüğü 
 
Kredi Limitlerinin Yetersizliği/Dengesizliği 

İster işletme kredisi, isterse yatırım kredisi olsun her iki kredi için limitlerin oluşturulması esnasında önemli sıkıntılar 

yaşanmaktadır. İşletme kredisi limitlerinin oluşmasında işletmenin üretimini yaptığı söz konusu ürün için dekar başına 

maliyet yaklaşımı temel yaklaşım olmakla birlikte, bazı durumlarda dekar başına maliyet ve kar yaklaşımı 

kullanılabilmektedir. Kredi limiti, çiftçinin girdi maliyetinin bir kısmı (genellikle en az % 75’i) şeklinde 

belirlenmektedir. Yatırım kredilerinde ise kredi limiti söz konusu üründen dekar başına elde edilen kar üzerinden 

belirlenmektedir (Çizelge 18) 
Çizelge 18. Tarım Kredilerinde Limit Tesisi Yaklaşımları 

 

 
Kredi limitlerinin yetersizliği veya dengesizliğine sebep olan temel neden ise bankanın kendi bünyesinde belirlediği 

ürün maliyet/kar rakamları olmaktadır. Bu rakamların güncel olmaması veya objektif olarak belirlenmemesi yanlış 

limitler üzerinden kredi tesis edilmesi sonucunu doğurmaktadır.  
Yetersiz kredi limiti verilen tarım işletmeleri başka bankalara başvurmak zorunda kalarak finansman ihtiyaçlarının 

geri kalanını tamamlamaya çalışmaktadır. Diğer yandan fazla verilen kredi limitleri ise işletmenin kredi ile üretim 
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girdisi dışındaki mal veya hizmetleri satın almasına sebep olabilmektedir. Bu durum kredinin geri ödeme sürecinde 
sıkıntıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır.  
Limit yetersizliği ve dengesizliğine ilişkin diğer sorunlar ise aşağıdaki şekilde sıralabilir: 
Verilen  kredilerin geri ödeme tutarlarının (anapara+faiz) dekar başına kar rakamı ile tutarsız olması 
Tarımsal girdi finansmanı yerine gayrimenkul değerliliği üzerinden kredi limiti belirlenmesi yada Kredilendirme 

oranlarının düşük kalması 
Tarımsal girdi fiyatlarının ve ürün fiyat değişimlerinin kredi limit sürecine uzun dönemde yansıması 
İklimsel ve coğrafik farklılıkların kredi limiti tesisi esnasında üretim üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmesi 

(düşük/yüksek maliyetli üretim, yüksek verim vb.) 
İstihbarat Sorunları ve Aşırı Borçlanma 

İstihbarat sorunları kredi sürecinde nispeten en fazla karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. Buna ek olarak yıllar 

içerisinde bir çok bankanın tarım kredisi pazarına giriş yapması da çiftçilerin aynı anda bir çok bankanın müşterisi 

olması imkanını yaratmış olup, bu durum beraberinde bir takım olumsuzlukları da getirmektedir. Özellikle normalden 

fazla kredi kullanımı bulunan tarım işletmeleri piyasada yaşanan sıkıntılar veya ürünlerden yeterince gelir elde 

edemedikleri dönemlerde borçlarını düzenli şekilde ödeyebilme konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu nedenle 
kredi sürecinde ekran istihbaratları sürekli olarak kontrol edilmektedir. İstihbarat yapılan başlıca kaynak Kredi Kayıt 

Bürosu’dur. Bu sistem elektronik ortamda bulunmakta olup, bankalardan kredi kullanan kişilerin tüm kayıtlarına 

ulaşılabilen bir altyapı oluşturmaktadır. Kredilerini geri ödeme performansı düşük olan işletmeler için kredi süreçleri 

sona ermekte ve genellikle talep ettikleri kredi ya hiç verilmemekte ya da kredinin limiti önemli ölçüde düşürülerek 

kredi verilmektedir.  
Diğer yandan tarımsal işletmelerin sahipleri birbirlerine kefil olmaktadır. Kefil oldukları diğer işletmeler borçlarını 

ödeyemedikleri takdirde kefil olan işletmenin de istihbaratı bozulmakta ve talep edilen krediyi kullanamamaktadır. 
İstihbarat sorunları çoğu zaman kriz veya kuraklık dönemlerinde baş göstermektedir. Ürün piyasalarında meydana 

gelen fiyat dalgalanmaları da çiftçilerin aşırı borçlanmalarına neden olabilmektedir. İstihbarat ve aşırı borçlanma 

sorunları kısaca aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
İşletme sahiplerinin kredi kartı, açık hesap, tüketici kredisi gibi borçları bu sistem sayesinde sorgulanarak borçlanma 

tutarı belirlenmektedir. Daha önce düzensiz ödeme veya benzeri nedenlerle kredi sorunu yaşayan işletmelere kredi 

limiti tahsis edilememektedir.Yüksek borçlanma durumu kredi limiti oluşmamasına neden olmaktadır 
İşletme sahiplerinin kefil oldukları borçlar da KKB sistemi tarafından takip edilmekte olup, kefil oldukları kredilerden 

kaynaklanan sorunlar kredi kullanımı önünde engel oluşturabilmektedir. 
Birçok banka piyasa istihbaratını önder çiftçiler, muhtar, kooperatif başkanları ve ziraat odası başkanları gibi yörenin 

önde gelen kişilerinden yapmaktadır. Piyasa istihbaratı için zaman zaman tarım işletmesinin girdi alımı yaptığı 

satıcılardan bilgi alınmaktadır. 
Teminat Değersizliği veya Yetersizliği 

Kredi sürecindeki en önemli aşamaların başında gelen teminat en az istihbarat sorunları kadar önemli bir unsurdur. 

İstinai durumlar haricinde teminatsız tarım kredisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle krediye karşın alınacak 

teminatların yeterli ölçüde olması istenmektedir. Tarımsal işletme sahipleri çoğu zaman kendilerine kefil olmaları için 

başka işletme sahiplerini ikna etmektedirler. Bazı durumlarda ise bankalar maaşlı çalışan kişileri (memur, işçi vb.) 
kefil olarak isteyebilmektedirler. Tarım kredileri için istenen teminatlar aşağıdaki şekilde sıralabilir: 
İpotek: İşletmelerin  taşınmaz mallarının teminat olarak alınmasıdır. Ancak, köydeki evler, boş ürün depoları gibi 

gayrimenkuller yetersiz görüldüğü için genellikle tarla veya konut ipoteği talep edilmektedir. 
Kefalet: Krediye gelir sahibi başka bir kişinin teminat olarak alınmasıdır. Kefalet teminatı hemen hemen tüm tarım 

kredilerinde aranan bir teminat tipidir. Ancak kefillik nedeniyle sorun yaşayan kişiler kefalet yerine ipotek teminatı ile 

kredi kullanmayı talep edebilmektedir.  
Taşıt Rehni: Taşıt veya traktör kredilerinde kredi teminatı olarak araç ruhsatı üzerine banka tarafından rehin 

koyulmasıdır. Bankalar bu teminatı genellikle yetersiz bulmaktadır. Bu nedenle kefil veya ipotek gibi ek teminatlar 

istenebilmektedir. 
Nakit Para Blokesi: Nakit para karşılığında kredi kullanımıdır. Tarımsal işletme banka hesaplarındaki mevduatı 

teminat göstererek bankadan bloke ettiği tutardan daha fazla tutarda kredi talebinde bulunabilir. 
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Gelir Düşüklüğü ve Geri Ödeme Sorunları 

Tarım kredileri çiftçiler tarafından yılın her döneminde talep görmektedir. İşletme kredileri gibi krediler ise genelde 

üretim dönemi başlangıcında alınan kredilerdir. Bu kredilerin verildiği dönemden hasada kadar geçen dönemde 

çiftçinin ektiği ürünün piyasa fiyatları önemli düşüşler yaşayabilmektedir. Bu durumda çiftçilerin gelir seviyeleri 

beklenenin altında oluşmakta ve dönem başında kullanılan kredilerin geri ödeme sürecinde sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. 
Sonuç 

İzmir, Aydın ve Manisa illeri tarım kredisi kullanımı açısından Türkiye’nin en önde gelen illeri içerisinde yer 

almaktadır. Bu 3 il Türkiye’deki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı toplam çiftçi sayısı içerisinde %7,7’lik bir paya sahip 
olmasına karşın tarımsal üretim değeri içerisinde % 12’lik paya sahiptir. Aynı şekilde, Türkiye’deki tarım kredilerinin 

%12,8 ‘i inceleme bölgesinde kullandırılmaktadır. Bu durum, inceleme bölgesinde tarım sektörüne önemli ölçüde 

kaynak aktarıldığını göstermektedir. Gerçekten de inceleme bölgesinde kullandırılan tarım kredisinin, tarımsal üretim 

değerine oranı % 50 civarında seyretmektedir. Bu oranın önümüzdeki yıllar içerisinde artış göstereceği söylenebilir. 

Kaldı ki; inceleme bölgesindeki tarım kredilerinin son 3 yıldaki ortalama yıllık büyüme oranı % 25’tir. Diğer yandan 

inceleme bölgesinde tarımsal işletmelerin her geçen yıl daha fazla borçlanma yaşadığı göze çarpmaktadır. Kredi 

kullanan tarımsal işletmelerinin en az 3 yada 4 banka ile çalıştığı ve uzun vadeli kredi borçlarının toplam kredi 

borçlarının yarısını oluşturduğu görülmektedir. İnceleme bölgesinde kredi kullandırımı açısından en büyük pay kamu 

bankalarında olmakla birlikte, son 3 yılda yabancı bankaların çok önemli ölçüde kredi kullandırımı yaptığı ve kredi 

hacmi açısından yerli bankaları geride bıraktığı görülmektedir. Bu agresif büyüme stratejisinin bir sonucu olarak 3 il 

genelinde daha fazla üreticiye ulaşılmış ve daha çok kredi kullanımı gündeme gelmiştir. Özellikle küçük ölçek olarak 

ifade edilebilecek 50 dekara kadar olan işletmelerin ortalama 5 banka ile çalışıyor olması bu önermenin destekleyici 

verisi olmaktadır.  
Kredi kullanımının artış gösterdiği ve daha çok üreticinin kredi talebi içerisinde olduğu dönemde kredi süreçlerinin ve 

süreçlerde yaşanan sorunlara ilişkin iyileştirmelerin yapılması ile tarım kredisi talep eden çiftçilere doğru limitler 

üzerinden kredi verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sayede yanlış limitler üzerinden kredi kullanıp geri 

ödeyemeyen ve bu sebepten dolayı istihbarat sorunu yaşayan çiftçi sayısı azalış gösterek daha istikrarlı bir tarım kredi 

pazarı oluşabilecektir. Bir diğer husus ise kredilendirme sürecinde çiftçilerin çok fazla aşamadan geçerek kredi 

kullanabiliyor olmalıdır. Yapılacak iyileştirmeler ile herhangi bir maaşlı çalışanın kısa sürede ve çok az evrak ile almış 

olduğu kredi imkanlarının tarım kredilerine de getirilmesinin ileriki yıllarda hem rekabet ve hem de hizmet kalitesi 

açısından büyük önem arz edeceği söylenebilir. 
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ÖZET 

Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında üretilen atıklar diğer atıklardan daha fazla oranda yaralanma riski ve daha 

yüksek enfeksiyon riski taşır. Tıbbi atıklardan ilk başta sağlık çalışanlarının ve hastaların etkileneceği kuşkusuzdur. 

Ayrıca bu atıkları toplayan personel ve bertarafında çalışan personel de risk altında olan gruplardır. Bertarafı ile ilgili 

sorunlarda ve kirlilik durumunda halk da risk altında kalmaktadır. Bu nedenle güvenli tıbbi atık yönetimi, çevre 

sağlığını korumanın önemli bir bileşenidir.  

Bu çalışmada Sivas İli hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atık miktarları ile bertaraf yöntemleri 

incelenmiştir. Sivas ili şimdiki ve gelecek nüfus projeksiyonu göz önünde tutularak oluşacak tıbbi atığın miktarı ve 

bertaraf maliyetleri ortaya konulmuştur. 2017 yılı TÜİK verilerine göre 621 301 olan Sivas İli nüfusunun 2025 yılında 

612 535 kişiye düşmesi beklenmektedir. Ayrıca 2007-2017 yıllarını da kapsayarak, 0-15, 15-25, 25-35, 35-45, 45-

üzeri yaş aralıkları belirlenmiştir. Sırasıyla 0-15, 15-25 ve 25-35 yaş aralığındaki nüfus sayısında azalma oluyor iken, 

35-45 yaş aralığındaki nüfus ile 45 ve üzerindeki yaş aralığındaki nüfus miktarının bu süreçte arttığı tespit edilmiştir 

(TÜİK). Bu yaş grubunun daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duyması ortaya çıkan tıbbi atık miktarının artmasında 

etkili olacaktır.  

Sivas İlinde 2013 yılı Mart ayı itibari ile faaliyete geçen ve günlük 14 ton tıbbi atığı sterilize edebilecek kapasitede 

sterilizasyon tesisi kurulmuştur. Atıklar sterilize edildikten sonra zararsız hale getirilerek düzenli depolama sahasında 

bertaraf edilmektedir. 2015 yılında günde ortalama olarak 2,04 ton tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilize edilmiştir. 

Sağlık kuruluşları, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gereken harcamaları, 

bertaraf edene ödemekle yükümlüdürler. Bu nedenle atık miktarı arttıkça ödenecek ücret de artmaktadır. Bu kalemde 

oluşacak maliyetleri azaltmak için doğru bir atık yönetim politikasının oluşturulması ekonomik ve çevresel açıdan 

oldukça önemlidir.  

Araştırma kapsamında Aile Sağlığı Merkezleri hariç, il merkezinde bulunan özel ve devlet hastaneleri, üniversite 

hastanesi, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, nüfusa göre en küçük ve en büyük ilçe merkezleri ve baz ölçekte ilçelerin 

tıbbi atık miktarları incelenmiştir. Sivas, göç veren kentlerden biri olması ve nüfusun azalma göstermesine rağmen, bu 

oran tıbbi atık miktarına yansımadığı tam aksine tıbbi atık miktarının arttığı görülmektedir. Çalışma kapsamında bu 

durumun nedenleri irdelenerek tüm iller için önemli bir problem teşkil eden tıbbi atıkların yönetimi konusunda 

önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sivas, Sterilizasyon, Tıbbi atık yönetimi 

 

Medical Waste Management In Sivas 

Wastes generated during the activities of medical institutions carry more risk of injury and higher infection risk than 

other kind of wastes. At first there is no doubt that healthcare workers and patients will be affected from medical 

wastes. In addition, the staff collecting these waste and the personnel working in waste disposal are also affected by 
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risk. In general, people will be affected by risk for disposal problems and pollution. For this reason, safe medical waste 

management is an important factor of protecting the environmental health. In this paper, the amount of medical wastes 

generated in hospitals and other health institutions in Sivas Province, the methods of temporary storage, transportation 

and disposal of medical wastes have been examined. 

Considering the present and future population projections of Sivas province, the amount of medical waste and the costs 

of disposal have been determined. According to 2017 Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) data, the population 

of Sivas, which is 621301, is expected to decrease to 612535 in 2025. In addition, age ranges from 0-15, 15-25, 25-35, 

35-45, 45- over the years 2007-2017 were determined. While the number of population in the age range of 0-15, 15-

25 and 25-35 is decreasing respectively, it has been determined that the population between 35-45 years old and 45 

years old and above increase in this period (TURKSTAT). This age group's need for more effective health care services 

will be effective in increasing the amount of medical waste generated. 

In Sivas Province, a sterilization facility was established at the capacity of 14 tons of medical waste sterilized daily 

since of March 2013. The wastes are sterilized and then became harmless and disposed of on a regular garbage storage 

area. In 2015, an average of 2,04 tons of medical waste per day were sterilized in the sterilization facility. Health 

institutions are obliged to pay for the collection, transportation, sterilization and disposal of the wastes they produce. 

For this reason, the price to be paid increases as the amount of waste increases. Establishing a proper waste 

management policy to reduce costs in this item is very important from an economic and environmental point of view.  

In the scope of the research, medical waste amounts of private and public hospitals, university hospitals, oral and dental 

health hospitals, smallest and largest district centers in the province were examined except Family Health Centers. 

Although Sivas is one of the cities that emigrated and the population has decreased, this ratio does not reflect the 

amount of medical waste, on the contrary it seems that the amount of medical waste increases. Within the scope of the 

study, the causes of this situation were be discussed. 

Keywords: Sivas, Sterilization, Medical waste management 

 

GİRİŞ 

Hastaneler karmaşık sosyo-teknik sistemler olduğundan birçok iş kolunu bünyesinde barındırırlar. Hastaneler 

haricinde hiçbir iş yerinde elektrikli-elektronik cihazların sürekli kullanımı, ağır malzemelerin taşınması, kimyasal 

maddeler ile işlemler, radyoaktif maddelerin kullanımı, enfeksiyon riski taşıyan biyolojik materyal, kesici-delici aletler 

bir arada bulunmamaktadır. Ayrıca hastaneler, yaş, cinsiyet, etnik köken, din vb. herhangi bir ayrım yapmaksızın 

toplumun her kesiminden insanların hizmet aldığı kurumlardır. Bu nedenle hastaneler normalin üzerinde hasta ve 

personelin bulunduğu ortamlardan oluşmaktadır. Bu kalabalık, atık üretmekte ve üretilen atıkların miktarı bilimsel ve 

teknik gelişmeler nedeniyle sürekli artmaktadır. Üretilen atıklar çalışanlar, hastalar ve çevre için büyük risk 

oluşturmaktadır (Akbolat vd. 2011). 

Son yıllarda sağlık hizmetleri sektöründe çevreyi korumaya yönelik giderek artan bir biçimde önlemler alınmaya 

başlanmıştır. Bu önlemler, hastanelerin tıbbi atıkları doğru yöneterek çevre korumaya katkıda bulunmalarını 
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gerektirmektedir. Tıbbi atıklar mümkün olduğunca azaltılmalı ve engellenmeli, oluşan atıklar ise çevresel olarak uygun 

biçimde bertaraf edilmelidir. Hastanelerin oluşturdukları atıkların yaklaşık %90’ı yapısal olarak evsel atıklara benzer 

niteliktedir. Geri kalan %10 ise bulaşıcı atıklar, şırıngalar, kan, laboratuvar malzemeleri, vücut ve organ parçaları gibi 

hastanelere özel atıklardır. Bu tür atıklar, hijyen kuralları, yasal gereklilikler ve güvenlik gereklilikleri uyarınca özel 

olarak toplanmayı gerektirmektedir (Steiner ve Wiegel, 2009). 

Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar, çevre ve insan sağlığına zarar 

verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, kaynağında ayrı olarak 

toplanmasını, ünite içinde taşınması, geçici depolanması ve bertaraf edilmesini amaçlamaktadır. Yönetmelikte tıbbi 

atıklar, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar, kesici ve delici atıklar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Sağlık kuruluşları, atıklarını minimize etmek, ünite içi atık yönetim planı hazırlanması, tıbbi 

atıkları kaynağında ayrı toplamak, atıkları ayrı taşımak ve geçici depolamak gibi görevlerle yükümlüdür. Belediye ve 

belediye birlikleri; tıbbi atık yönetim planı hazırlamak tıbbi atıkların toplanması, transferi, steril edilmesi ve bertaraf 

edilmesinden sorumludur (Demir vd. 2014). 

Bu çalışmada Sivas il merkezi hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıklar detaylı olarak incelenmiştir. 

Tıbbi atığın miktarı ve hastanelerin tıbbi atık kapasitesi araştırılmıştır. Ayrıca tıbbi atıkların geçici depolama, taşınma 

ve bertaraf yöntemleri incelenerek karşılaştırma tabloları oluşturulmuştur. Kıyaslamalar yapılarak hangi yöntemin 

daha verimli olduğu konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.  

 Tıbbi Atıklar 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfeksiyöz atık, patolojik 

atık ve kesici-delici atıkları ifade etmektedir. Daha geniş bir tanımlamayla “tıbbi atık” tanımı,  

Mikrobiyolojik laboratuar atıklarını,  

Kan, kan ürünleri ve bunlarla bulaşmış nesneleri,  

Kullanılmış ameliyat giysilerini (kumaş, önlük, eldiven ve benzeri),  

Diyaliz atıklarını (ekipmanlar), 

Karantina atıklarını,  

Bakteri ve virüs içeren hava filtrelerini,  

Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları ve bunlarla temas eden tüm nesneleri, 

Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar ve benzeri atıkları (insani patolojik atıklar), 

Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşlerini, 

Enjektör iğnelerini ve iğne içeren diğer kesicileri,  

Bisturileri,  

Lam-lameli,  

Kırılmış diğer cam ve benzeri nesneleri kapsamaktadır (URL-1). 

Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında üretilen atıklar diğer atıklardan daha fazla oranda yaralanma riski ve daha 

yüksek enfeksiyon riski taşırlar. Atık nerede üretilirse üretilsin, atıklara muamele etmek için güvenli ve güvenilir 

yöntemler gereklidir. Tıbbi atıkların yetersiz ve uygunsuz muamelesi, ciddi halk sağlığı sonuçları oluşturabilir ve çevre 

üzerine olumsuz etkiler yapabilir. Bu yüzden güvenli tıbbi atık yönetimi, çevre sağlığını korumanın önemli bir 
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bileşenidir. Hem kısa dönem, hem de uzun dönemde, etkili tıbbi atık yönetim programlarını uygulayabilmek için 

multisektörel işbirliği ve her düzeyde etkileşim gerekir. Politikalar dünya çapında düzenlenmeli ve yönetim 

uygulamaları yerel olarak yerine getirilmelidir. Ulusal politika ve yasal çatı kurulması, personelin eğitimi ve halkın 

duyarlılığının artması tıbbi atık yönetiminin temel unsurlarıdır (Kaya, 2017). 

Tıbbi atıkların ayrıştırılması ve depolanması sırasında “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde açıkça belirtilmiş 

ve aşağıda özetlenmiş olan gerekliliklere uyulmalıdır;  

Menşeinde, diğer atıklardan ayrı biçimde toplanmaları,  

Atıkların, atık anahtar numaralarına göre doğru biçimde sınıflandırılmaları,  

Uygun paketler içerisinde güvenli biçimde depolanmaları, 

Tesis içinde uygun biçimde taşınmaları ve geçici olarak depolanmaları.  

 

 Tıbbi Atıkların Bertarafı 

Son yıllarda sağlık tesislerinden kaynaklanan atıklar fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı diğer 

atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmektedir. Tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uygun bertaraf 

yöntemleriyle güvenli bir şekilde bertarafı için birçok bertaraf yöntemi uygulanabilmektedir. Tıbbi atık üretimi verileri 

esas alındığında, çeşitli bertaraf yöntemlerinin sınıflandırma, risk, avantaj ve dezavantajlarının tıbbi atık teknolojilerine 

göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Aşağıdaki bölümde bertaraf yöntemleri genel hatları ile özetlenmiştir.   

 

 

1.2.1. Yakma teknolojileri 

Tıbbi atıklar, fırında yakma temeline dayanarak, döner fırınlarda yakma, pirolitik fırınlarda yakma (piroliz ve 

gazlaştırma) şeklinde birkaç teknikle bertaraf edilebilmektedir. Yakma, atıkların kütlesini %95-96 oranında azaltır. Bu 

azaltma materyallerin bileşenlerine ve geri dönüşüm derecesine bağlıdır. Bu yöntem yüksek maliyet ve işletme 

giderlerine sahiptir (Kaya, 2017). 

Ancak yakma işlemi, basınçlı gaz konteynerleri, büyük miktarda reaktif kimyasal atıklar, gümüş tuzları ve 

fotoğraflama veya radyografik atıkları, polivinilklorür (PVC) gibi halojen plastikler (dioksin-furan arıtma tesisi yoksa), 

kırık termometre, kullanılmış piller ve kurşun kaplamalı tahta paneller gibi yüksek cıva ve kadmiyum içeren atıklar ile 

kapalı veya ağır metaller içeren ampuller için uygun değildir (Muşdal, 2007).  

1.2.2. Buhar bertaraf teknolojileri 

Temel prensip doymuş ve basınç altındaki su buharında 100°C’nin üzerinde sterilizasyondur. Bu yöntemde; basınçlı 

su buharının taşıdığı yüksek enerji mikroorganizmaların proteinlerini hidroliz yoluyla denatüre eder ve kısa sürede etki 

oluşur. Bu amaçla otoklav denilen araçlar kullanılır. Otoklav ile sterilizasyonda nem, ısı derecesi, uygulama süresi ve 

basınç sterilizasyon işlemini etkiler.  
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Otoklav ile sterilizasyon, atıkların yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı buhara tabi tutulma işlemi olup, yakmadan sonra 

en çok kullanılan alternatif bir bertaraf yöntemidir. Otoklavlar, bir yüzyıldan fazla bir süredir sağlık tesislerinde 

yeniden kullanılan tıbbi ekipmanların sterilizasyonu için kullanılmakta iken son yıllarda özellikle enfeksiyöz atıkların 

bertarafı için adapte edilmişlerdir. Bu yöntemde atıklar işlenmeden önce parçalanarak sistemin verimliliği artırılır ve 

mikroorganizmaların yaklaşık %99’u etkisiz hale getirilir. Düşük yatırım ve işletme masrafları nedeniyle tercih 

edilmektedir (Kaya, 2017). 

1.2.3. Kimyasal bertaraf teknolojileri 

Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi ekipmanların, yerlerin ve duvarlardaki mikroorganizmaların öldürülmesi 

amacıyla sık olarak kullanılmakta olan kimyasal dezenfektanlar son zamanlarda tıbbi atıkların bertarafında da 

kullanılmaktadır. Atıklara kimyasallar ilave edilerek içerdikleri patojenler etkisiz hale getirilir veya öldürülür. Bu işlem 

genellikle sterilizasyondan ziyade bir dezenfeksiyon işlemidir. Kimyasal dezenfeksiyon daha çok kan, idrar, dışkı veya 

hastane lağımı gibi sıvı atıkların işlenmesi için uygundur. Tıbbi atıkların dezenfeksiyonunda yaygın olarak 

formaldehit, etilen oksit, glutaraldehit, sodyum hipoklorit ve klordioksit gibi kimyasal maddeler kullanılmaktadır. 

Kireçle kimyasal dezenfeksiyon da özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanılan alternatif bir tekniktir (Kaya, 2017). 

1.2.4. Mikrodalga ile ışınlama teknolojisi 

Mikrodalgalar, infrared dalgalardan daha uzun, radyo dalgalarından daha kısa dalga boyuna sahip elektromanyetik 

dalgalardır. Süper yüksek frekanslı sinyaller olarak da bilinen mikrodalgalar yaklaşık 1 m-1 mm arasında dalga boyuna 

sahiptir. UV radyasyona göre çok daha az enerjiye sahip mikrodalga radyasyonun germisidal etkinliği gösterilmiştir. 

Mikrodalga radyasyonun başlıca germisidal etki mekanizması ısıtma yolu ile (termal etki) vejetatif hücrelerin 

öldürülmesidir. Mikrodalga enerji su moleküllerince absorbe edilir ve ısı enerjisine dönüştürülür. Böylece ortam ısısını 

artırmaya gerek kalmaksızın, su içeren maddeler direkt olarak kendi içlerinde enerjiyi ısıya dönüştürür. Yeterli düzeyde 

ısıya ulaşıldığında bu materyalin içerdiği çoğu vejetatif patojen öldürülür. Fakat yeterli su içermeyen bakteriyel 

endosporlar mikrodalga radyasyondan daha az etkilenebilirler. Çalışmalarda mikrodalga fırınlarında 5 dakikadan kısa 

sürede vejetatif patojen mikroorganizmaların öldüğü, fakat sporlu mikroorganizmaların yok edilmesi için daha fazla 

süre (15-20 dakika) gerektiği belirtilmektedir (Özkütük, 2005). Dünya genelindeki uygulamalarda çok tercih 

edilmediği ve bu teknoloji üzerinde gelişme sağlanmadığı tespit edilmiştir. Bunun başlıca sebepleri parçalanma 

işleminin sterilizasyondan önce yapılması zorunluluğu ve kalite kontrol metotlarının yeterli olmaması durumlarıdır. 

TIBBİ ATIKLARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Tıbbi atıklar; içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaştırıcı maddelerle doğrudan, bazen de fare, sinek vb. diğer 

canlılar için beslenme ve üreme kaynağı olması nedeniyle insan ve çevre sağlığını dolaylı olarak olumsuz etkileyebilir. 

Doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşabilen cüzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar 

biyolojik olumsuzluklara, çöp depolama alanlarında oluşan sızıntı suları ve gazlar, kimyasal ve biyolojik 

olumsuzluklara neden olabilmektedir. Çevreye sorumsuzca bırakılan atıklar insanlara fiziksel zararlar verebilir. 

Hepatit B virüsü, kanla kontamine iğnelerde bir hafta yaşayabilmektedir. Bakteriler, virüslerden daha dayanıksızdır. 

HIV, hepatit B ve C gibi ciddi virüs enfeksiyonları, kontamine kesici-delici özellikteki atıklarla yaralanma riski yüksek 
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olan sağlık personelinde enfeksiyonlara neden olabilir. Diğer hastane işçileri ve sağlık bakımı tesislerinin dışında atık 

yönetiminde çalışanlar da önemli risk altındadır. Enfeksiyöz atıklar, büyük miktarda patojen mikroorganizma içerir. 

Bu patojenler; derideki sıyrık, delik veya kesiklerden, müköz membranlardan, solunum ve sindirim sisteminden insan 

vücuduna girebilir. Kimyasal veya farmasötiklerin deri, mukoza, solunum ve sindirim yolundan alınması 

zehirlenmelere neden olur (Kaya, 2017). 

SİVAS İLİ VE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 

Sivas, İç Anadolu'nun en eski ve önemli kentlerinden biridir. 2017 yılı verilerine göre Sivas genel nüfusu 621 301, 

Sivas il merkezi nüfusu (belde ve Köyler dahil) 372 300 kişidir. Sivas 16 ilçesi ve 1245 köyü ile önemli bir idari yapıya 

sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şekil 1’de Sivas ili için hazırlanmış 2025 yılı nüfus projeksiyonu 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Sivas İli Nüfus Projeksiyonu (URL-2) 

 

Şekil 1’e göre Sivas ili genel nüfusunun 2025 yılında 612 535 kişiye düşeceği ön görülmektedir. Bu verilere dayanarak, 

il bazında nüfusun hangi yaş grubunda değişime uğradığını ve bu değişimin yansımalarını inceleyerek, sağlık 

kurumlarında oluşan, tıbbi atık miktarı ve kurumlardaki kapasite gereksiniminin hangi doğrultuda değişeceğinin 

incelenmesi gerekmektedir. Sivas’ın mevcut nüfusu, yaş gruplarına ayrılarak yıllara göre değişimi ortaya konmuştur. 

Bu bağlamda 2007-2017 yıllarını da kapsayarak, TÜİK verilerine göre, 0-15, 15-25, 25-35, 35-45, 45-üzeri yaş 

aralıkları belirlenmiş ve Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Son 10 Yılın, Yaş Gruplarına Göre Nüfus Miktarları (URL-2) 

 

Şekil 2’de sırasıyla 0-15, 15-25 ve 25-35 yaş aralığındaki nüfus sayısında azalma oluyor iken, 35-45 yaş aralığındaki 

nüfus ile 45 ve üzerindeki yaş aralığındaki nüfus miktarının artmış olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 1’de verilen göçmen kişi sayıları içinde; kamu kurum ve kuruluşlarının ülke içi ve dışındaki tayinleri/atamaları, 

ticari göçler, ekonomik göçler, sağlık temelli göçler, vb. göç nedenleri bulunmaktadır. Verilere dayalı sonuçlar 

incelendiğinde giden ve gelen göç farkı Sivas ilinin göç vermekte olduğunun göstergesidir. Üstelik Tablo 1’de 

kullanılan verilere mültecilerin sayısı dâhil edilmemiştir. 2017 Aralık ayı, resmi kayıtlara göre Sivas’ta yaşayan 

mültecilerin çoğunun, Afganistan, Irak, Suriye, Pakistan, İran, Somali ve Azerbaycan uyruklu olduğu ve toplam 

mülteci sayısının 2 bin 476 kişi olduğu bilinmektedir (Sivas Bel. Yayınları, 2018). 

 

Tablo 1. Sivas İl Genelinde Yıllara Göre Göçmen Giriş Çıkışları (URL-3) 

Yıl Gelen Göç (Kişi) Giden Göç (Kişi) Göç Farkı 

2014 29.729 34.855 -5.129 

2013 26.354 30.244 -3.890 

2012 21.492 27.441 -5.949 

2011 22.884 30.131 -7.247 

2010 23.467 31.362 -7.895 

2009 23.217 28.585 -5.368 

2008 18.871 30.428 -11.557 

 

3.1. Sivas İl Genelinde Tıbbi Atık Üretim Noktaları 
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Araştırma kapsamında Aile Sağlığı Merkezleri hariç, il merkezinde bulunan özel ve devlet hastaneleri, üniversite 

hastanesi, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, nüfusa göre en küçük ve en büyük ilçe merkezleri ve baz ölçekte ilçelerin 

tıbbi atık miktarları incelenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de yıllara göre tıbbi atık 

miktarının, son üç yılda (2015-2017) düzenli bir atış sergilediği tespit edilmiştir. Uygulanan atık yönetim planının 

2014 yılında yetersiz kalmasından dolayı toplam tıbbi atık miktarı olması gerekenden daha yüksek çıkmıştır. Atık 

yönetim planındaki eksikliklerin giderilmesi, hastanelerdeki ilgili personellerin periyodik eğitimlerinin sıklaştırılması 

ve denetimlerin artırılması ile toplam atık miktarının 2015 yılında, bir önceki yıla göre azalması sağlanmıştır. Sivas ili 

genel nüfusu (Şekil 1) her geçen yıl azalmakta ve göç veren kentlerden biri olmasına rağmen nüfustaki azalma tıbbi 

atık miktarına yansımadığı gibi tam ters oranda, tıbbi atık miktarı artmaktadır. Bu durumun muhtemel nedenleri 

aşağıda verilmiştir:  

Sağlık sektörlerinde gelişen teknolojinin atık miktarında artışa yol açması, 

Mevcutta yürürlükte olan yönetim planlarının uygulanmasındaki eksiklikler ve uygulayıcı personellerin eğitim 

eksikliklerinden kaynaklanan tıbbi atık miktarında artış, 

Sivas ilinde hastaların, hastanede kalma süresinin 4,4 günden fazla olması nedeniyle oluşacak atık miktarındaki artış,  

Sivas il nüfusu 45 ve üzeri yaş ortalamasının artış göstermesi ve bu yaş grubu sağlık hizmetlerinde ihtiyacın artması, 

Sivas’ta yaşayan mültecilerin sağlık hizmetleri sonucunda oluşan atık miktarı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Hastanelerden Alınan Yıllık Tıbbi Atık Miktarları (SÇŞB, 2017) 

Hastaneler 
Atık miktarı (kg/yıl) 

2014 2015 2016 2017 

Altınyayla İlçe 1870 1542 1701 1453 

Divriği Sadık Özgür 7300 6830 7029 7761 

Gemerek İlçe 6040 5091 4966 5098 

Gölova İlçe 640 773 1746 1438 
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Gürün İlçe 6743 6251 7176 5341 

Hafik İlçe 1828 1288 1514 1605 

İmranlı İlçe 1820 1740 2410 2638 

Koyulhisar İlçe 1430 1101 1606 2251 

Şarkışla İlçe 12009 11289 12584 14434 

Suşehri İlçe 9557 10105 11540 16924 

Yıldızeli İlçe 11318 10283 9552 10030 

Zara İlçe 7100 7492 8786 11614 

Orta Anadolu Diyaliz 
Merkezi 

12383 11623 9975 10495 

Sivas Diyaliz Merkezi 25615 24938 27192 26316 

Özel Medicana Has. 86402 84163 75568 92417 

Sivas CÜ Tıp Fak. Has.  313006 289781 290670 294951 

Numune Has. 124483 116121 263753 279600 

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı 

Has. 
8567 10401 13548 13955 

Sivas Devlet Has. 114207 102076 - - 

Akıncılar İlçe 1313 1033 1144 1108 

Kangal İlçe 6488 5652 6992 5663 

Ulaş İlçe 1318 1200 1226 889 

Doğanşar İlçe 791 740 696 1060 

Toplam Tıbbi Atık Miktarı 

(Kg) 
794966 746822 782097 833849 

 

3.2. Sivas Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi 

3.2.1. Sterilizasyon tesisi işletmeciliği 

Sivas Belediye Başkanlığınca yap-işlet-devret modeli ile yüklenici firmaya yaptırılan sterilizasyon tesisi 2013 Mart 

ayı itibari ile faaliyete geçmiştir ve tesisin işletme yetkisi 10 yıllığına Era Çevre Teknolojileri AŞ’ye devredilmiştir. 

850 m2 kapalı alana sahip olan tesis günlük 14 ton tıbbi atığı sterilize edebilecek kapasitededir. Sterilizasyon 

ünitesinden çıkan atıklar kırıcı ünitesi tarafından parçalanarak düzenli depolama sahasında bertaraf edilmektedir. 2015 

yılı verilerine göre günde ortalama olarak 2,04 ton tıbbi atık toplanmış ve sterilizasyon tesisinde sterilize edilmiştir. 

Şekil 3’de tıbbi atık sterilizasyon tesisi iş akım şeması verilmiştir. 
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Şekil 3. Sivas Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İş Akım Şeması (SÇŞB, 2017) 
3.3. Tıbbi Atık Bertarafında Mali Yükümlülük 

Sağlık kuruluşları, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gereken harcamaları, 

bertaraf edene ödemekle yükümlüdürler. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel oluşturmaz. Tıbbi 

atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık kuruluşlarından 

tahsil edilir. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf 

harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atığın oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından 

tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık bertaraf ücretinin tespitinde, oluşan atığın gideceği sterilizasyon 

ve/veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne alınır. Mahalli çevre 

kurulu (MÇK) kararları doğrultusunda yıllara göre belirlenen tıbbi atık bertaraf ücretleri Tablo 3’de verilmiştir. Kg 

başına talep edilen fiyatların her geçen yıl arttığı görülmektedir.  

 

Tablo 3. Yıllara Göre Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri 

 

 

 

 

 

4. SONUÇLAR 

Tıbbi atıkların bertaraf 

edilmesiyle tıbbı atıkların doğa ve 

insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi ortadan kalkmaktadır. Sivas ili ve ilçelerinde toplanan tıbbi atıkların 

oluşturabileceği zararlı etkilerin ortadan kaldırılması, virüslerin ve salgın hastalıkların önüne geçilmesi, yeraltı ve 

yerüstü zenginliklerinin kirlenmesinin önlenerek çevre ve insan sağlığının korunması oluşturulan tıbbi atık yönetim 

planının esas amacıdır. Kurulan yeni sistemle tıbbî atıkların daha güvenli bir şekilde insan ve çevre sağlığına zararlı 

etkileri asgari seviyeye indirilerek yönetim sisteminin maksimum verimlilikte çalışması sağlanmış olacaktır. 

Tıbbi atık yönetiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılması için tıbbi atık yönetiminde rolü olan tüm 

paydaşların, tıbbi atıklar konusunda bilgilendirilmesi ve bu konuda eğitim almaları sağlanmalıdır. Düzenli ve bilinçli 

bir şekilde uygulanacak tıbbi atık yönetimi, tıbbi atık miktarının azalmasına dolayısıyla bertaraf için ödenecek bütçenin 

de azalmasına neden olacaktır. Böylece il ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak, tıbbi atık bertarafı için 

harcanan para farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecektir.  
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187-)  VİKTORYA MAVİSİ BOYAR MADDESİNİN ENDÜSTRİYEL ATIKLAR 

KULLANILARAK ADSORPSİYON İLE GİDERİLMESİNİN İNCELENMESİ 

Yasemin İŞLEK COŞKUN, Nur AKSUNER, Jale YANIK 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, İzmir-Türkiye 

yasemin.islek@ege.edu.tr 

 

Özet 

Zımpara kâğıdı atıkları 500 °C ve 800 °C’de ısıl işlemden geçtikten sonra Viktorya mavisi boyar maddesinin sulu 

çözeltiden giderilmesinde kullanılmıştır. pH, adsorban dozu ve temas süresinin giderme verimine etkisi incelenmiştir. 

İzoterm çalışmaları için Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich modelleri incelenmiştir. Viktorya mavisinin 

adsorpsiyonunun Langmuir izotermine uyduğu bulunmuştur. Termodinamik çalışmalara göre adsorpsiyonun SW500 

için endotermik ve SW800 için ekzotermik olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca kinetik modeller de incelenmiştir. 

Adsorpsiyonun yalancı ikinci derece kinetik modele uyduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon, viktorya mavisi, kinetik, termodinamik, izoterm. 
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Investigation of Victoria Blue Dye Removal By Adsorption Using Industrial Waste 

Yasemin İŞLEK COŞKUN, Nur AKSUNER, Jale YANIK 

Ege University, Faculty of Science, Department of Chemistry, İzmir-Turkey 

yasemin.islek@ege.edu.tr 

 

Abstract 

Sandpaper wastes were used as adsorbents after heat treatment at 500 and 800 °C for removal of Victoria Blue dye 

from aqueous solution. The effects of pH, adsorbent dose, and contact time on the removal efficiencies were 

investigated. Isotherm studies were conducted using Langmuir, Freundlich, and Dubinin-Radushkevich models, and 

thermodynamic studies were also performed. Adsorption of the Victoria Blue was found to obey the Langmuir isotherm 

model. Thermodynamic studies showed adsorption was endothermic for SW500 and exothermic for SW800. E values 

obtained from the Dubinin-Radushkevich isotherm showed that the adsorption mechanism was chemical in nature. 

Furthermore, three kinetic models (pseudo first-order, pseudo second-order, and intraparticle diffusion) were 

investigated. It was found the pseudo second-order kinetic model fitted well for adsorption of dye. 

 

Keywords: Adsorption, Victoria blue, kinetic, thermodynamic, isotherm. 
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Giriş 

Atık sular genellikle büyük miktarlarda organik maddeler içerir ve bunlar büyük ölçekli üretimde büyük bir çevresel 

problem oluşturur. Sudaki boyar ve farmasötik maddeler gibi çeşitli kirleticiler doğada kolaylıkla bozunamaz. Boyalar 

ve pigmentler tekstil, deri, boya, kâğıt, baskı, eczacılık ve kozmetik endüstrilerinde ve ilaç üretiminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Boyaların, ilaçların ve bunların türevlerinin birçok endüstri tarafından sucul ortama salınması, çok 

düşük derişimlerde olsalar bile toksik etkilere neden olur. Bu sebeple deşarj suları doğaya salınmadan önce boyaların 

atık sulardan uzaklaştırılmaları gerekir (Kumar ve Tamilarasan, 2014). Bu amaçla kimyasal çöktürme, iyon değişimi, 

membran filtrasyon, adsorpsiyon, kimyasal yükseltgeme/indirgeme ve adsorpsiyon gibi çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır (Kumar, Tamilarasan ve Sivakumar, 2013). Bu yöntemler arasında adsorpsiyon kolay 

uygulanabilirlik, yüksek verim, düşük maliyet gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Son zamanlarda tarımsal ve 

endüstriyel atıkların yaygın kullanılabilirlik, düşük maliyet, düşük ticari değer ve biyobozunurluk özelliklerinden 

dolayı adsorpsiyon çalışmalarında kullanımı artmıştır. Atıkların adsorban olarak kullanılması ile onların geri 

dönüşümü sağlanmış ve bu şekilde çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı verilmiş olur. Literatürde boya gidermede 

kullanılan düşük maliyetli adsorbanlara örnek olarak NaOH ile işlenmiş testere tozu (Mane ve Babu, 2011), atık 

tekerlek lastiği (Gupta vd., 2011), beyaz pirinç kabuğu külü (Tavlieva vd., 2013), Neem yaprak tozu (Bhattacharyya 

ve Sarma, 2003), kaolin (Nandi, Goswami ve Purkait, 2009), şeftali çekirdeği (Uysal vd., 2014), tıbbi pamuk atıkları 

(Baghdadi, Soltani ve Nourani, 2017) verilebilir. 

Zımpara kâğıdı, pürüzlü yüzeyleri düzeltmek için zımparalama işleminde kullanılan bir aşındırıcıdır. Bir yüzeye reçine 

ile yapıştırılmış aşındırıcı malzemeli kâğıt veya bezden oluşur. Eskiden kum ve cam aşındırıcı yüzeyler olarak 

kullanılmıştır, ancak günümüzde alüminyum oksit, zirkonyum oksit ve silisyum karbür gibi malzemeler 

kullanılmaktadır. Zımpara atıklarının depolanması ve bertaraf edilmesi zaman, mekân ve maliyet açısından bir 

sorundur. Bu çalışma ile zımpara atıkları adsorban olarak kullanılarak hem atık sulardan boyar madde giderimi hem 

de zımpara atıklarının kullanımı sağlanarak çevre kirliliğinin azaltılması sağlanmıştır. 

Bu çalışma ile amacı, zımpara atıkları ile Viktorya mavisinin sulu ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Piroliz ve kalsinasyon 

işlemi uygulanarak iki adsorban hazırlandı. Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma zımpara atığı temelli adsorban kullanarak 

viktorya mavisi üzerine yapılan ilk çalışmadır. pH, adsorban dozu ve temas süresi gibi deneysel parametrelerin etkileri 

incelenmiştir. İzotermal modeller (Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich), termodinamik ve kinetik 

parametreler (yalancı birinci derece, yalancı ikinci derece ve parçacık modeli) de değerlendirilmiştir. 

Materyal ve Metod 

1.Materyal ve cihazlar 

Kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıktadır. Çalışma boyunca distile su kullanılmıştır. Viktorya mavisi (VB) (CI. 

44045), hidroklorik asit, sodyum hidroksit, asetik asit, sodyum asetat Merck firmasından alınmıştır. Çalışma çözeltileri 

günlük olarak 1000 mg/L stok boya çözeltisinin seyreltilmesi ile hazırlanmıştır. Spektrofotometrik ölçümler, PG 

Instruments tarafından TG 80+ model çift ışınlı UV/Vis spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. pH ölçümleri Mettler 

Toledo Five Go FG-2 pH metre kullanılarak yapılmıştır. Adsorpsiyon çalışmaları için 350 rpm'de Biosan OS-10 orbital 

çalkalayıcı ve Nuve ST-402 titreşim suyu banyosu kullanılmıştır.  
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Zımpara kâğıdı, İzmir'de bir elyaf diskli ped üretim şirketi tarafından tedarik edilmiştir. %40 kâğıt, %30 fenolik reçine 

ve %30 alüminyum oksit içermektedir. 

2. Adsorbanın hazırlanışı 

Zımpara kâğıtları küçük parçalar halinde (≤2 cm) kesilmiştir. Piroliz ve kalsinasyon işlemleri zımpara kâğıtlarına ayrı 

ayrı uygulanmıştır. Öncelikle, 50 g zımpara kâğıdı fırına doldurulmuş ve fırın 500 °C'ye kadar dakikada 7 °C'lik bir 

artışla ısıtılmıştır. Bir saat boyunca bu sıcaklıkta tutulmuştur. Fırından sürekli olarak 25 mL/dak akış hızında azot gazı 

geçirilmiştir. Azot gazı ile fırındaki uçucu ürünler buzla soğutulmuş tuzaklara süpürülmüştür. Tuzaklarda toplanan 

yoğunlaşabilir uçucu maddeler daha sonra serbest bırakılmıştır. Piroliz işleminden sonra, fırından azot gazı geçirilerek 

oda sıcaklığına kadar soğutulmuş ve fırın içeriği (karbonize tortu) uzaklaştırılmıştır (Uysal vd., 2014). Daha sonra 

zımpara kâğıdı, 800 °C'lik fırında 16 saate kadar kalsine edilmiş ve sonra desikatörlerde depolanmıştır. Elde edilen 

adsorbanlar sırasıyla SW500 ve SW800 olarak adlandırılmıştır. 

3. Adsorpsiyon çalışmaları 

Tüm adsorpsiyon çalışmaları kesikli modda incelenmiştir. Optimum deney şartlarını değerlendirmek için çözelti hacmi 

ve başlangıç boyar madde derişimi sırasıyla 25 mL ve 20 mg/L olarak belirlenmiştir. Aksi belirtilmediği sürece temas 

süresi 24 saattir. pH çalışmasında her iki adsorban için 10 mg adsorban miktarı kullanılmıştır. Optimizasyon 

çalışmasından sonra adsorban dozları, 1,8 g/L SW500 ve 0,4 g/L SW800 olarak bulunmuştur. Adsorpsiyon sonrası 

kalan boya derişimleri, 617 nm'de UV-Vis spektrofotometre ile ölçülmüştür. Spektrofotometrik ölçümlerden önce, 

boya çözeltilerinin ve kalibrasyon için kullanılan standart çözeltilerin pH’ları asetik asit/asetat tamponu ile 5,5'e 

ayarlanmıştır. Giderme verimleri (%) ve adsorplanan boya miktarları (mg/g) aşağıdaki eşitlikler ile hesaplanmıştır. 

𝑅(%) =
(𝐶𝑖−𝐶𝑒)

𝐶𝑖
× 100        (1) 

𝑞 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑒)

𝑊
× 𝑉         (2) 

Burada, Ci ve Ce başlangıç ve dengedeki boyar madde derişimlerini (mg/L), w adsorban miktarını (g), ve V boya 

çözeltilerinin hacmini (L) göstermektedir. 

Bulgular ve Tartışma 

pH etkisi 

Giderme verimine çözeltinin başlangıç pH’sının etkisi pH 3-10 aralığında incelenmiştir. Giderme veriminin başlangıç 

pH’sı ile değişimi Şekil 1a’da gösterilmiştir. SW800 ile yapılan çalışmada giderme veriminin, çözeltinin başlangıç 

pH’sının değişimiyle anlamlı bir şekilde değişmediği gözlenmektedir. SW500 adsorbanıyla yapılan çalışmada ise 

giderme veriminin pH 4’te %90,75’e ve pH 7’de %97,70’e ulaştığı görülmektedir. Adsorpsiyon sonunda çözelti 

pH’sının SW800 için çalışılan bütün başlangıç pH değerleri için 10, SW500 için ise başlangıç pH’sı 7 de 7,80 olduğu 

bulunmuştur.  

Sıfır yük noktası (point of zero charge) adsorpsiyon işlemi hakkında bilgi verir. Sıfır yük noktası pHsı, pozitif yüzey 

yükü ile negatif yüzey yükünün eşit olduğu değerdir. Bu değer ile adsorban ve boya molekülleri arasındaki olası 

elektrostatik etkileşimler aydınlatılır. Çözelti pH’sı sıfır yük noktasından yüksek ise adsorban yüzeyi negatif yüklü 

olacaktır ve pozitif yüklü boya molekülleriyle etkileşecektir (Fiol ve Villaescusa, 2009). SW800 ve SW500’ün sıfır 

yük noktası pH değerleri sırasıyla 9,26 ve 7,10 olarak bulunmuştur. SW800 ile yapılan çalışmada tüm başlangıç pH 
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değerlerinde yüksek giderme verimine ulaşılması bu çalışma ile açıklanabilmektedir. Çalışılan tüm pH’lar için 

adsorpsiyon sonu pH’sının yaklaşık 10 olduğu ölçülmüştür. Bu değer sıfır yük noktasından yüksek olduğu için, bu 

ortamda adsorbanın negatif yüklü olduğu düşünülmektedir. Elektrostatik kuvvetlerin etkisiyle SW800’ün pozitif yüklü 

boyar madde moleküllerini yüksek verimle adsorpladığı düşünülmüştür. SW500 ile yapılan çalışmada giderme 

veriminin, adsorpsiyon sonrası pH’sı sıfır yük noktasına yaklaşırken arttığı, sıfır yük noktasını geçtiğinde ise en yüksek 

değerine ulaştığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. Başlangıç pH’sının giderme verimine etkisi a), adsorban dozunun giderme verimine etkisi b), temas 

süresinin giderme verimine etkisi c). 

Adsorban dozunun etkisi 

Adsorban dozunun giderme verimine etkisi 0,2-2,4 g/L aralığında incelenmiştir ve Şekil 1b‘de gösterilmiştir. SW800 

ile yapılan çalışmada giderme verimini adsorban dozundan anlamlı şekilde etkilenmediği bulunmuştur. Giderme 

verimi yüzdesi çalışılan adsorban dozu değerlerinde %98,62-100,42 aralığındadır. SW800 için adsorban dozu 0,4 g/L 

olarak belirlenmiştir. SW500 için adsorban dozu arttıkça giderme veriminin arttığı ve optimum değere 1,8 g/L’de 

ulaştığı görülmektedir. Bu durum, adsorban dozunun artışıyla, adsorban yüzeyindeki aktif bölgelerin sayısının 

artmasıyla açıklanmaktadır (Nandi, Goswami ve Purkait, 2009). Sonraki çalışmalar için adsorban dozu, SW800 için 

0,4 g/L; SW500 için 1,8 g/L olarak belirlenmiştir. Çiçek şekilli çinko oksit nanoparçacıklarıyla yapılan bir çalışmada 

düşük derişimlerdeki (≤30 mg/L) VB adsorpsiyonunun 0,8 g/L adsorban kullanıldığında dengeye geldiği bildirilmiştir 

(Kataria vd., 2016) Prosopis juliflora bark carbon ile yapılan çalışmada optimum adsorban dozu 1g/L olarak 

bulunmuştur (Kumar ve Tamilarasan, 2014). 

Temas süresinin etkisi 
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Bu çalışmada temas süresi ve giderme verimi arasındaki ilişki incelenmiştir ve Şekil 1c’de gösterilmiştir. Giderme 

hızının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. İlk 5 dakikada SW800 ile %92,47, SW500 ile %75,20 giderim verimine 

ulaşılmıştır. Giderim veriminin SW800 için 60 dk’da, SW500 için 1440 dk’da en yüksek değere ulaştığı görülmüştür. 

Başlangıçtaki yüksek giderme hızının adsorban yüzeyindeki aktif bölgelerin varlığı sayesinde olabileceği bildirilmiştir. 

Ayrıca, boyaların hızlı giderimi pozitif yüklü boya molekülleri ile negatif yüklü adsorban arasındaki elektrostatik 

etkileşimlerden kaynaklanabilmektedir. Bununla birlikte, adsorpsiyon devam ettikçe, var olan adsorpsiyon bölgelerine 

boya molekülleri bağlanacaktır (Mane ve Babu, 2011; Agarwal vd., 2017). Kataria vd.(2016) VB’nin adsorpsiyonun 

dengeye ulaşması için gereken sürenin 90 dk olduğunu bildirmiştir. Carbon/Ba/alginate boncuklar ile yapılan bir başka 

çalışmada ise başlangıç VB derişimi 12 mg/L ve optimum temas süresi 50 dk olarak bulunmuştur (Kumar, Tamilarasan 

and Sivakumar, 2013). 

Termodinamik çalışma 

Giderme verimine sıcaklığın etkisi 298, 303, 313 ve 323 K’de incelenmiştir. Termodinamik çalışmalar sıcaklığın 

adsorpsiyon işlemi üzerindeki etkisini göstermektedir. Kendiliğindenlik, gelişigüzellik ve endotermiklik/ekzotermiklik 

hakkında bilgi vermektedir. Hesaplanan Gibbs serbest enerji değişimi, entalpi ve entropi değişimleri ile kullanılan 

eşitlikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Pozitif ΔHo değerleri adsorpsiyonun endotermik olduğunu gösterirken negatif ΔHo değerleri adsorpsiyonun ekzotermik 

olduğunu göstermektedir. Buna göre viktorya mavisinin SW800 ile adsorpsiyonu ekzotermik iken SW500 ile 

adsorpsiyonu endotermik özellik göstermektedir. Negatif ΔGo değerleri adsorpsiyon işleminin kendiliğinden ve istemli 

olduğunu göstermektedir. Her iki adsorban için ΔGo değerleri hesaplandığında sonucun negatif olduğu bulunmuştur. 

Buna göre viktorya mavisinin adsorpsiyonu kendiliğinden ve istemlidir. Pozitif ΔSo değerleri adsorban-çözelti 

arayüzünde gelişigüzelliğin arttığını göstermektedir (Bulut ve Aydin, 2006; Mane ve Babu, 2011). Kumar vd. (2013) 

ve Kataria vd. (2016) yaptıkları çalışmalarda VB adsorpsiyonunun endotermik olduğunu bildirmiştir. 

İzoterm çalışması 

Adsorpsiyon izotermleri, denge koşullarında adsorplanan türlerin miktarı ile çözeltide kalan derişimleri arasındaki 

ilişkiyi aydınlatmak amacıyla çizilmiştir. Langmuir izotermi tek tabakalı adsorpsiyonu gösterirken Freundlich isotermi 

adsorpsiyonun çok tabakalı ve heterojen olduğunu belirtir. Dubinin Radushkevic izotermi ile adsorpsiyonun tipi 

anlaşılır (Mane, Mall ve Srivastava, 2007; Ghasemi vd., 2014; Çiftçi, 2017). Bu çalışmada denge verilerine Langmuir, 

Freundlich ve Dubinin Radushkevic (DR) izoterm modelleri uygulanmıştır. Modellere ait hesaplanan veriler ve 

modellerin hesaplanmasında kullanılan eşitlikler Tablo 2’de gösterilmiştir. Denge koşullarında VB’nin 

adsorpsiyonuna ilişkin elde edilen izotermler Şekil 2’te verilmiştir. 

Tablo 1. Viktorya mavisinin SW800 ve SW500 ile adsorpsiyonunda termodinamik model sabitleri 

 T (K) ΔHº (kJ/mol) ΔSº (J/mol.K) ΔGº (kJ/mol) 

SW800 298 

-21,08 24,16 

-21,08 

𝐥𝐧𝐊𝐋 = −
𝚫𝐇𝐨

𝐑𝐓
+

∆𝐒𝟎

𝐑
 

 
303 -28,40 
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∆𝐆𝟎 = −𝐑𝐓𝐥𝐧𝐊𝐋 
 

313 -21,08 

∆𝐆𝐨 = ∆𝐇𝐨 − 𝐓∆𝐒𝐨 
 

323 -21,08 

SW500 
 

298 

9,224 
 

59,92 
 

-8,631 

 
 

303 -8,931 

 
 

313 -9,530 

 323 -10,129 

*ΔGº serbest enerji değişimi (kJ/mol), R gaz sabiti (8.314 J/mol K), KL termodinamik denge sabiti T sıcaklık (K). KL 
değerleri adsorplanan boya miktarı ile çözeltideki denge boya derişiminin oranından bulunur (mg/L). ΔH ve ΔS 

değerleri, lnKL ve 1/T den elden edilen grafiğin eğim ve kesim noktasından elde edilir.(Mane and Babu, 2011) 
 

 

Şekil 2. Denge koşullarında VB adsorpsiyonuna ait izotermler a)Langmuir izotermleri, b)Freundlich 

izotermleri, c) DR izotermleri ve d)başlangıç derişimi ile RL arasındaki ilişki (Başlangıç pH’sı 7, adsorban 

miktarı SW500 1,8 g/L, SW800 0,4 g/L, derişim aralığı 5-400 mg/L, çözelti hacmi 25 mL, temas süresi 24 saat). 

 

Tablo 2. Viktorya mavisinin SW800 ve SW500 ile adsorpsiyonunda Langmuir, Freundlich ve DR izoterm 

modellerine ait sabitler. 

  Adsorban  

Langmuir İzotermi  SW800 SW500 
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𝐂𝟐

𝐪
= (

𝟏

𝐐𝐦𝐚𝐱

) 𝐂𝟐 +
𝟏

𝐛𝐐𝐦𝐚𝐱

 Qmax(mg/g) 500 158,73 

 b (L/mg) 0,09091 0,0811 

𝐑𝐋 = (
𝟏

𝟏 + 𝐛𝐂𝟏

) R2 0,9798 0,9683 

 Ayırma faktörü 0,0267-0,6875 0,0299-0,7115 

Freundlich İzotermi    

𝐥𝐨𝐠 𝐪 = 𝐥𝐨𝐠𝐊 +
𝟏

𝐧
 𝐥𝐨𝐠 𝐂𝟐 1/n 0,4197 0,5503 

 K (mg/g) 60,31 13,20 

 R2 0,7686 0,9216 
D-R İzotermi    

𝐥𝐧 𝐐 = 𝐥𝐧𝐐𝐦 − 𝐤𝛆𝟐 E (kJ/mol) 15,81 11,32 

 Qm (mol/g) 0,00181 0,00171 

𝐄 = (𝟐𝐤)−𝟎.𝟓 k (mol2/kJ2) 0,0020 0,0039 

 R2 0,9142 0,9448 

*C1 başlangıç derişimi (mg/L), C2 çözeltideki denge derişimi (mg/L), q adsorplanan boya miktarı/adsorban miktarı 

(mg/g), b Langmuir sabiti (L/mg), Qmax tek tabakalı adsorpsiyon kapasitesi(mg/g), K Freundlich sabiti (adsorpsiyon 

kapasitesi mg/g), 1/n boyutsuz Freundlich sabiti, Ɛ Polanyi potansiyeli (RTln(1+1/C2)), Q adsorbanın birim ağırlığı 

tarafından adsorplanan boyar madde miktarı (mol/g),Qm adsorpsiyon kapasitesi (mol/g), k adsorpsiyon enerji sabiti 
(mol2/kJ2), R gaz sabiti (kJ/mol K), T mutlak sıcaklık (K) 
Tablo 2 incelendiğinde en yüksek korelasyon katsayısının Langmuir izotermine ait olduğu görülmektedir. Bu, 

adsorpsiyonun Langmuir izotermine uyduğunu yani tek tabakalı ve homojen yapıda olduğunu göstermektedir. 

Langmuir izotermine göre hesaplanan en yüksek adsorpsiyon kapasitesi SW800 için 500 mg/g ve SW500 için 158,73 

mg/g‘dır. Kataria vd.’nin (2016) yaptığı çalışmada adsorpsiyonun Langmuir izotermine uyduğu ve adsorban 

kapasitesinin 163,93 mg/g olduğunu bildirilmiştir. Ortalama serbest enerji değişimi E(kJ/mol) adsorpsiyonun tipini 

belirleme kullanılır. Bu değer 8 kJ/mol’ün altında olduğunda adsorpsiyonun fiziksel, 8-16 kJ/mol arasında olduğunda 

adsorpsiyonun kimyasal veya iyon değişimine dayandığını belirtir. Tabloda E değerlerinin her iki adsorban için de 8-

16 kJ/mol aralığında olduğu görülmektedir. Buna göre adsorpsiyon mekanizması kimyasal veya iyon değişimine 

dayanmaktadır. Boyutsuz denge parametresi RL adsorpsiyon sürecinin verimini hesaplamada kullanılır. RL değeri 1’in 

üzerinde olduğunda adsorpsiyonun istemsiz, 1’in altında olduğunda adsorpsiyonun istemli olduğunu göstermektedir 

(Mane, Mall ve Srivastava, 2007; Meena vd., 2008; Amin, 2009). 

Kinetik çalışması 

Kinetik çalışmalar adsorbanın olası kullanım alanlarını belirleme açısından önemlidir. Adsorpsiyon kinetiği reaksiyon 

veya difüzyon temelli modeller ile değerlendirilebilir. Doğrusallaştırılmış yalancı birinci derece ve yalancı ikinci 

derece kinetik eşitlikler Tablo 3’te verilmiştir. Burada qe ve qt dengedeki ve t zamanındaki adsorpsiyon kapasitesini 

(mg/g); k1 ve k2 yalancı birinci derece (1/min) ve yalancı ikinci derece (g/mg min) hız sabitlerini göstermektedir. 
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Bu kinetik modeller tepkime mekanizması hakkında yeterli bilgi vermediği için difüzyon temelli kinetik model de 

çalışılmıştır. Parçacık difüzyon modeline ait eşitlik Tablo 3’te verilmiştir. Bu eşitlikte t temas süresi (min), kint (mg/g 

min0,5) ve I (mg/g) parçacık difüzyon sabitleridir. Deneysel veriler ile qt ye karşı t0,5 grafiği oluşturulduğunda ve bu 

grafikte orijinden geçen doğrusal bir ilişki bulunduğunda adsorpsiyonun tamamen parçacık difüzyonuna dayandığı 

anlaşılır. Grafik orijinden geçmiyorsa ve doğrusal ise mekanizma kütle transferini içeriyordur veya kimyasal 

adsorpsiyon vardır. I değeri doğrusal eşitliğin kesim noktasıdır ve sınırlayıcı tabakanın (boundary layer) kalınlığını 

gösterir. Bu değer arttıkça sınırlayıcı tabaka etkisi artar (Mane, Mall ve Srivastava, 2007; Ghaedi vd., 2011; Kismir ve 

Aroguz, 2011; Çiftçi, 2017). 

Şekil 3a-3d adsorpsiyon verimine zamanın etkisini, yalancı birinci derece, yalancı ikinci derece ve parçacık difüzyonu 

kinetik modellerini göstermektedir. Yalancı birinci derece, yalancı ikinci derece ve parçacık difüzyonu kinetik 

modellerine ait kinetik sabitler Tablo 3’te verilmiştir. 

Yalancı birinci derece sabitleri, zamana karşı çizilen log(qe-qt) grafiğinin eğimi ve kesim noktası kullanılarak 

hesaplanmıştır. Grafiklerin korelasyon katsayılarının düşük (SW800 için 0,5833 SW500 için 0,7948) olduğu 

bulunmuştur. Deneysel olarak bulunan q değerlerinin hesaplanan q değerlerine yakın olmadığı görülmüştür. Bu 

sebeple yalancı birinci derece model uygulanabilir değildir. Tablo 3 incelendiğinde en yüksek korelasyon katsayısının 

yalancı ikinci derece kinetik modelde elde edildiği görülmüştür. Bu da adsorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci derece 

kinetik modele uyduğu anlamına gelmektedir. Adsorpsiyonun hız belirleyici basamağı kimyasalsorpsiyondur. Ayrıca, 

deneysel ve hesaplanan q değerlerinin de birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür. Kumar vd. (2013) 

carbon/Ba/alginate boncuklar ile VB adsorpsiyonunun yalancı ikinci derece kinetik modele uyduğunu bildirmiştir. 

Ayrıca, Kataria vd. (2016) de yaptıkları çalışmada VB adsorpsiyonun yalancı ikinci derece kinetik modele uyduğunu 

rapor etmiştir. 

 

Şekil 3. Adsorpsiyon verimine zamanın etkisi (a), yalancı birinci derece (b), yalancı ikinci derece (c) ve parçacık 

difüzyonu (d) kinetik modelleri. 
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Şekil 3d incelendiğinde grafiğin orijinden geçmediği görülmüştür. Bu da parçacık difüzyon modelinin önemli bir rol 

oynamadığını göstermektedir. VB’nin adsorpsiyonunda SW800 ve SW500’de iki doğrusal bölge görülmüştür. Birinci 

basamak ve ikinci basamak sırasıyla bulk difüzyon ve parçacık difüzyonunu işaret etmektedir.
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Tablo 3. SW800 ve SW500 adsorbanlarıyla VB boyar maddesinin adsorpsiyonuna ait yalancı birinci derece, 

yalancı ikinci derece ve parçacık kinetik modeli sabitleri. 

 

 

Sonuç 

Bu çalışmada zımpara atıklarından elde edilen adsorbanlar kullanılmıştır. Adsorbanların hazırlanışında sağlığa zararlı 

ve zehirli kimyasallar kullanılmamıştır. Hazırlanan her iki adsorban ile VB boyar maddesi yüksek verimle 

giderilmiştir. Adsorpsiyon kinetiği yalancı ikinci derece modele uymaktadır. VB’nin adsorpsiyonunun Langmuir 

izotermine uyduğu bulunmuştur. Her iki adsorbanın giderim kapasitelerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak, çevreye dost bir yöntemle adsorbanlar hazırlanarak hızlı ve verimli bir şekilde VB giderimi sağlanmıştır. 
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188-)  GIDA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMAYA YÖNELİK BÜYÜK VERİ (BİG DATA) 

KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Büşra ASTEKİN1, Fatih ÖZDEN1, Fazıl Akın OLGUN1, 
 
1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
 
ÖZET 

 

Mobil iletişim araçlarının artışı, nesnelerin interneti ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile dijital ortamda 

bulunan verinin çeşitliliği, hacmi ve hızı dramatik derecede artış göstermiştir. Büyük verinin yaygınlaşması ile birlikte, 

geleneksel analiz yöntemleri yerini ileri düzey analitik teknolojilere bırakmıştır. Büyük veri ve ileri düzey analitik 

teknolojilerinin yaygınlaşması, manuel analiz edilemeyecek ölçekteki bu veriden otomatik olarak yeni anlayışlar 

çıkarsamayı ve bu anlayışlar doğrultusunda karar destek mekanizmalarını geliştirmeyi sağlamıştır. Gelişen ve iyileşen 

karar destek mekanizmaları, tüm sektörleri ve iş modellerini etkilemiş, ürün ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik 

yeni araştırma ve uygulama alanları oluşturmuştur. Dünyanın en kapsamlı ve önemli faaliyet alanlarından birisi olan 

gıda sanayii de büyük veri ve ileri düzey analitik teknolojilerinin gücünden etkilenmiştir ve önümüzdeki dönemlerde 

daha da etkilenecektir. Bu etkilenme kendisini ağırlıklı olarak pazarlama alanında gösterecektir. Büyük veri sadece 

küresel ekonominin önemli bir gücü olan gıda sektöründe değil, bu sektörle ilgili olan nakliyecilere, perakendecilere, 

restoranlara ve tüketicilere kadar geniş bir kesimi etkilemektedir. Tüketiciyi daha iyi anlamak, piyasa eğilimlerini 

ortaya çıkarmak, satış etkinliğini ve müşteri memnuniyetini ölçmek, talep tahminlemek, pazarlama ve tedarik 

stratejileri geliştirmek üzere büyük veri analiz araçlarından ve yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, 

büyük verinin gıda endüstrisindeki rolü ve etkileri analiz edilecektir. Dünyada ve Türkiye’de bu konuda 

gerçekleştirilen çalışmalar örnekler ile incelenecektir. Bu alandaki çalışmaların güçlü ve zayıf noktaları, gelecekteki 

fırsatlar ve olası tehditler değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Büyük veri, tüketici, gıda sektörü, pazarlama. 
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 A REVİEW ON UTİLİZİNG BİG DATA FOR MARKETİNG İN FOOD INDUSTRY 

 

Büşra ASTEKİN1, Fatih ÖZDEN1, Fazıl Akın OLGUN1, 
 
1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
 

ABSTRACT 

 

With the increase in number of mobile communication devices, and the widespread use of Internet of Things (IoT) and 

social media; the variety, volume and velocity of data flowing through digital environment have dramatically increased. 

In the era of big data, traditional analytical methods have left their places to advanced analytical technologies. These 

improvements have made it possible to automatically extract insights from data that cannot be manually analyzed and 

to develop decision support mechanisms in the light of these insights. Decision support mechanisms that have evolved 

and improved in these new era have affected all sectors and business models. These advanced systems have created 

new research and application areas focused on increasing product and service quality. The food industry, one of the 

world's most comprehensive and important fields of activity, has also been affected by big data and advanced analytical 

technologies. This impact, which is predicted to increase even further in the future, will predominantly show itself in 

marketing. Big data affects not only the food sector, which is an important force of the global economy, but also the 

transportation sector, retailers, restaurants and consumers. Big data analysis tools and methods are utilized to better 

understand consumers, to reveal deep market trends, to measure sales effectiveness and customer satisfaction, to 

forecast demand, to improve marketing and supply strategies. In this study, the role and effects of big data on the food 

industry will be investigated. The research activities performed on this subject in the world and Turkey will be 

examined with examples. The strengths and weaknesses of these studies, future opportunities and possible threats will 

be assessed. 
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Giriş 

Mobil iletişim araçlarının artışı ve nesnelerin interneti kavramları ile birlikte bilişim teknolojileri yaşantımızın her 

alanında yer almaya başlamıştır. Fiziksel ve dijital dünyanın yüksek derece etkileşim içinde olduğu bir dönemde, akıllı 

ve bağlı cihazlar üzerinden dijital dünyada gerçekleştirilen her bir işlem,  bir iz olarak kaydedilmektedir. Dijital 

ortamda akan ve saklanan bu izlerin çeşitliliği, hacmi ve hızının artışı ile büyük veri kavramı hayatımıza girmiştir.  

Cisco, 2023 yılına kadar 50 milyar bağlı nesne olacağını tahmin ediyor (Evans, 2011). Bu birbirine bağlı ve heterojen 

nesneler arasında gerçekleşen sürekli iletişim halindeki nesnelerin oluşturduğu kayıt bilgileri devasa bir veri yığını 

teşkil etmektedir. Bu veri yığını, geleneksel analiz yöntemleri ile işlenemeyecek ve anlamlandırılamayacak birtakım 

karakteristik özellikler sergilemektedir. Büyük veri temel olarak 5 karakteristik özellik gösterir; variety 

(çeşitlilik), velocity (hız), volume (hacim), verification (doğrulama) ve value (değer) (Anonim, 2018). Farklı 

ortamlardan elde edilen verilerin çeşitliliği, artan veri üretim ve aktarım hızı, hızla yığılan geniş ölçekli verinin hacmi, 

bu verinin güvenilirliğinin doğrulaması, üretilen ve işlenen veriden sağlanacak değer; verinin geleneksel ve manuel 

yöntemler ile işlenememesine yol açarak,  yeni nesil büyük veri ve ileri düzey analitik teknolojilere olan ihtiyacı 

arttırmıştır. Yeni nesil teknolojilerinin yaygınlaşması, büyük veriden otomatik olarak yeni anlayışlar çıkarsamayı 

sağlamıştır. İşlenen, analiz edilen, anlamlandırılan veri, ileri düzey karar destek mekanizmaları geliştirmeyi 

sağlayarak, tüm sektörleri, araştırma ve uygulama alanlarını ve iş modellerini etkilemiştir.  

Sağlık, finans, istihbarat, turizm, eğitim, gıda ve pazarlama gibi birçok alanda büyük veri teknolojilerinden 

yararlanılmaktadır. Dünyanın en kapsamlı ve önemli faaliyet alanlarından birisi olan gıda sanayii de, büyük veri ve 

ileri düzey analitik teknolojilerinin gücüyle değişmektedir. Bu değişim, gıdanın tarım süreçlerinden başlayarak tüketici 

ile buluştuğu her aşamada, ağırlıklı olarak da pazarlama sürecinde kendisini göstermektedir. 

Bu çalışmada, büyük verinin tarım ve gıda endüstrisindeki rolü ve etkileri incelenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de bu 

konuda gerçekleştirilen çalışmalar örnekler ile sunulmuş, bu alandaki çalışmaların güçlü ve zayıf noktaları, sunduğu 

fırsatlar ve olası tehditler değerlendirilmiştir. 

Bildirinin ikinci bölümünde dijital pazarlamanın gelişimi ve büyük verinin etkisi, üçüncü bölümünde ise büyük verinin 

tarım ve gıda endüstrisindeki uygulama alanları, bu uygulama alanlarının pazarlama süreçlerine etkileri incelenmiştir. 

Son bölümde, gerçekleştirilen araştırmada elde edilen bilgiler doğrultusunda konu tartışılmış ve sonuçlar sunulmuştur. 

Büyük Veri İle Pazarlamanın Dönüşümü 

Geleneksel pazarlama tekniklerinin dijital pazarlamaya evrilmesini sağlayan büyük veri,  markaların pazarlama 

çalışmalarından çok daha yüksek verim alabilmelerini mümkün kılar. 

Dijital pazarlama; hedeflenmiş ve ölçülebilir bir iletişimi, dijital teknolojiden yararlanarak pazarlama amaçlarını yerine 

getirecek şekilde kullanmaktır (Smith, 2007). Dijital pazarlama ayrıca çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak; 

internet, e-posta, veri tabanları, mobil cihazlar, kablosuz teknolojiler gibi dijital uygulamaları pazarlama faaliyetlerini 

desteklemek için kullanır (Chaffey, 2010). 
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Tablo 1. Pazarlamanın Gelişimi 

 Pazarlama 1.0 

(Ürün Odaklı) 

Pazarlama 2.0 

(Müşteri Odaklı) 

Pazarlama 3.0 

(Değer Odaklı) 

Pazarlama 4.0 

(Sanal Pazarlama 
Odaklı) 

Amaç Ürün satmak Müşteriyi memnun 

etmek 
Dünyayı daha iyi 

bir yer yapmak 
Bugün geleceği 

yaratmak 

İmkan Tanıyan 

Güç 
Sanayi devrimi Bilgi teknolojisi Yeni dalga 

teknolojisi 
Sibernetik devrim 
ve Web4.0 

Anahtar 
Pazarlama 
Kavramı  

Ürün geliştirme Farklılaştırma Değerler Müşteriye göre 

üretim ve tam 
zamanında üretim 

Değer 

Önermeleri 
İşlevsel İşlevsel ve 

duygusal 
İşlevsel, 

duygusal ve 
ruhsal 

İşlevsel, duygusal, 

ruhsal ve kendi 
kendine yaratıcılık 

Müşterilerle 

Olan Etkileşim 
Birden çoka 
işlem 

Birebir ilişki Çoktan çoka 
işbirliği 

Çoktan çoka beraber 
yaratma ve işbirliği 

Kaynak: (Ertuğrul, İ. & Deniz, G. 2018). 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, Pazarlama 1.0 pazarlamanın ilk aşaması olup sanayi çağında ortaya çıkmıştır. Temelde 

hedef pazarın ihtiyaç ve taleplerini dikkate almadan ürünün satışına odaklanıldığı için ürün odaklı bir yaklaşım olarak 

tanımlanabilir. Müşteri odaklı bir dönem olan Pazarlama 2.0 ise ürünün değerinin tüketici tarafından tanımlandığı bir 

yaklaşımdır. Bu dönemde yeni hedef pazarları ortaya çıkarmak için müşterilerin istek ve ihtiyaçları ile ilgili detaylı 

araştırmalar öne çıkmaktadır (Jara vd. 2012: 854). Pazarlama 3.0 değerlerin pazarlamadan kaynaklandığı insan 

merkezli bir dönemdir. Tüketiciler; aktif, endişeli ve yaratıcı olan insanlardır. Ayrıca, markanın sosyal ve hümanist 

tarafı, yani kurumsal sorumluluk ve çevresel boyut hakkında daha bilinçli ve duyarlıdırlar (Kotler vd. 2010: 4). 

Pazarlama 4.0 ise pazarlamayı farklı boyutta ele almak için gösterilen bir çabadır. Geleneksel pazarlamada tek yönlü 

iletişim hâkimken, bağlantılar ve teknoloji pazarlamaya olan yaklaşımı değiştirmiştir (Krauss, 2017: 26). 

Nesnelerin interneti ile artan iletişim ve bu geniş ölçekli iletişim ağından toplanan büyük veri, satış ve pazarlama 

sektörünü önemli ölçüde değiştirmektedir. Satış ağının denetlenmesinden fiyat değerlendirilmesine kadar satış 

döngüsünün her aşamasında büyük veri kullanılırken, gelişmiş veri madenciliği ve analiz teknolojileri ile en etkili satış 

ve pazarlama stratejileri geliştirebilmektedir. Bu bağlamda çalışmamız kapsamında yapılan literatür taraması sonucu 

elde edilen bulgular kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

Alborzi ve Khanbabaei (2016), İran’daki bir bankanın 4459 müşterisine ait banka kartı kullanım bilgilerini ele alarak 

yaptığı hibrit analizlerle müşterilerin kredi skorlarını belirlemiş, davranışlarını tespit etmiş ve yapay sinir ağları 

yaklaşımı ile müşterileri sınıflara ayırmışlardır. Bunun sonucunda 10. segmentte yer alan 28 müşteri bankanın en 

değerli müşterileri olarak belirlenmiştir. 
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Ghazavi ve Lotfi (2016), müşterilerin mağaza içindeki gezintileri için geliştirmiş oldukları matematiksel formülle, raf 

tasarımı konusunda karar vericiler için bir bakış açısı ortaya koymuşlardır. Çalışmada Yapay Zekâ teknikleri 

yararlanılmıştır. 

 Qi vd. (2016), firmaların yeni ürün geliştirme sürecinde kolay karar vermelerini sağlamak hususunda, müşteriler 

tarafından yapılan çevrimiçi yorumların sentiment analizi ile faydalı bilgilere dönüştürülebileceğini ortaya 

koymuşlardır. 

Kaneko ve Yada (2016), 1000 süpermarket müşterisinin mağazada gezinme ve alışveriş işlemleri verilerini kullanarak, 

mağaza içerisindeki müşterilerin gezinti sürelerinin artması ile müşterilerin daha fazla alışveriş yaptıklarını tespit 

etmişlerdir. Veriler, müşterilerin alışveriş sepetine yerleştirilen bir RFID etiketi ile mağazadaki dolaşma verileri ve 

müşterilerin POS verilerini eşleştirerek elde edilmiştir. 

Tanaka vd. (2017), klasik RFM analizini geliştirerek, Japonya’da bulunan bir süpermarket zincirinin müşterilerini, 

önem derecelerine göre lojistik regresyon yöntemi kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

 Tsai vd. (2017), müşterilerin satın alma davranışlarını öngören akıllı bir sistem önermektedir. Sistem dört temel 

içerikten oluşmaktadır: Mobil bir işlem (transaction) veri tabanı, davranışları araştıran bir modül, benzerlikleri ortaya 

koyan bir modül ve davranış tahminleri yapan bir modül. Bu içerik, diğer çalışmalardan farklı olarak müşterilerin satın 

alma işlemlerini satın alınan ürün adedini dikkate alarak kaydettiği gibi müşterilerin mağaza içi hareketlerini de 

kaydetmektedir. Bilgisayar ortamında üretilen verilerle test edilmiş olan sistem son aşamada hedef kullanıcıya bir 

alışveriş listesi sunmaktadır. 

Griva vd. (2018), veri madenciliği tekniklerinden kümeleme ve birliktelik kuralları analizi ile satış verilerini kullanarak 

müşterileri mağazayı ziyaretlerine göre sınıflara ayırmaktadırlar. Çalışma daha önce yapılan benzer çalışmalardan 

farklı olarak müşterinin bir ziyaretinde almış olduğu ürünleri değil, çoklu ziyaretlerde aldığı ürünleri dikkate 

almaktadır. Bu sayede, örneğin müşterinin son ziyaret amacının kahvaltı olduğu (süt, mısır gevreği, ekmek, peynir 

alışverişi) tespit edilebilmektedir. 

Büyük veri, veri madenciliği ve analiz teknikleri ile pazarlamada yeni bir dönem başlatırken, özellikle gıda 

endüstrisinde yeni uygulama alanları açmıştır. 

Büyük Verinin Tarım ve Gıda Endüstrisinde Uygulama Alanları 

Dijital dönüşümle birlikte artan veri kaynakları, bu veri kaynakları üzerinde gelişen ileri düzey analitikler, gıda 

endüstrisinin tarladan çatala kadar değer zincirindeki her bir halkasında sürdürülebilir değer yaratma potansiyeline 

sahip olmasını desteklemektedir. Dönüşüm aynı zamanda, tarımsal kaynakların daha çevreci kullanılmalarına yardımcı 

olabilir ve tedarik kararlarını iyileştirerek ekonomik çözümler sunabilir. Tüm bu imkânlar ile dijital dönüşümün 

potansiyeli yoğun olarak pazarlama ve satış üzerinde incelenmektedir. Bu alanlara ek olarak, büyük veri teknolojileri 

süt çiftçileri, kakao ve kahve üreticileri, meyve ve sebze üreticileri, buğday ve arpa üreticileri, büyükbaş hayvan 

çiftçileri gibi gıda üreticileri için de yeni fırsatlar sunmaktadır.   

Çiftçiler, daha iyi verim ve daha büyük kar elde etmek amacıyla kestirimsel analitik ve büyük veri teknolojilerinin 

sağladığı karar destek sistemlerini kullanabilirler. Son tüketiciler ise, büyük veri çözümleri sayesinde gıdaları hakkında 
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çok daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Gıda endüstrisinde büyük veri kullanımıyla yaşanan teknolojik dönüşümün 

uygulama alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

Hassas Tarım 

Hassas tarım, tarım alanlarının ihtiyaçlarını gözlemleyen, ölçen ve analiz eden teknolojilere dayalı bir yaklaşımdır. 

Hassas tarım, tarım alanlarına özel bakım uygulayarak üretimin ve ekonomik verimliliğin arttırılmasını sağlar, çevresel 

etkileri en aza indirir. Hassas tarımın gelişimi sensörlere dayalı gözetleme sistemleri ve büyük veri analizi teknolojileri 

üzerine şekillenmektedir. 

Tarım alanlarındaki sensörlere dayalı gözetleme sistemlerinden, nem seviyesi, pH değeri, nitrojen seviyesi, kuraklık 

ölçümleri gibi verileri izleyip o alanda yetişebilecek en iyi mahsüle karar verilebilir, miktarı ve verimliliği tahmin 

edilebilir, çevresel risklerden kaçınılabilir, sofistike hava durumu tahminleri yapılabilir ve doğru karar verme yeteneği 

geliştirilebilir. Toprak sensörleri ve hava görüntüleri, çiftçilerin hasat büyümesini merkezi olarak yönetmelerine 

yardımcı olurken; sensör sistemleri, beklenen büyüme oranlarından veya kalitesinden sapmaların erken uyarılarını 

sağlar. 

Hassas tarım için teknoloji geliştiren şirketlerden start-up CropX çiftçilerin sulama ihtiyaçlarını kendi topraklarının 

ihtiyaçlarına göre ayarlamasına yardımcı olacak sensörler sunarken, Blue River bitkilerin ihtiyaçlarını belirlemek için 

sensör teknolojileri kullanmaktadır. Teknoloji şirketi IBM son derece hassas bir hava durumu tahmini teknolojisi, Deep 

Thunder ve tarıma özgü bir bulut teknolojisi geliştirmiştir (Clarisse, 2016). 

Tam Görünürlük 

Tüketiciler, gıda maddelerinin nereden geldiği, nasıl üretildiği, nasıl dağıtıldığı gibi sorular ile yaşam döngüsünü ve 

çevresel ayak izini daha iyi takip etmek isterler. Bu durum birçok çiftliğin gıda üretim ve dağıtımında daha iyi 

görünürlüğü sağlamak amacıyla büyük veri analiz yöntemlerinden yararlanmalarını tetikler. Paketlemeyle ilgili 

taranabilir bir kod, kullanıcıları, söz konusu ürünün spesifik üretim partisinde geçirilen her aşama ve süreç hakkında 

ayrıntılı bir analiz sağlayan bir web sitesine götürebilir. Çiftliklerin bir kısmı, tüketicilerin gözetimi altında oldukları 

için daha sağlıklı gıda üretimi gerçekleştirirler. Bu kapsamda, sürdürülebilir tarım ve hayvan refahı da öne çıkan diğer 

faydalardandır. Whole Foods gibi, geniş ölçekli perakendeciler, müşterilerinin çiftlikten dükkanlara (tarladan çatala) 

gıdanın serüvenini daha iyi anlayabilmeleri/görebilmeleri için farklı kaynaklardan da veri toplarlar. Cisco'nun 

Nesnelerin İnterneti platformu, tüketicilere, bir gıda ürününü çiftçinin tarlasından süpermarket rafına kadar tüm üretim 

zinciri boyunca geri izleme aracı sağlar.  

Bu veriler müşterilere gerçek zamanlı olarak alışveriş sırasında sağlanabileceği gibi, üretici ve dağıtıcıları geçmişe 

dönük olarak da destekleyebilir. 

Tüketicilere bir ürünün çevresel kimlik bilgilerini garanti etmek için büyük veri teknolojileri kullanılarak, özellikle 

pazarlama alanında fiyatlandırma ardındaki gerçekliğin gösterilmesi ve tüketici şüpheciliğinin aşılması sağlanır.   

Tarım Ürünü (Mahsül) Sigortası 

Tarım ürünü sigortası, doğal afetler ve azalan fiyatlar nedeniyle gelir düşüşünden kaynaklanan kayıplara karşı 

korumadır. Bu sigorta uzun zamandır uygulanmasına rağmen, son yıllarda mahsülleri sigortalamak, verimi ve karı 

arttırmak için ne zaman ve ne kadar ücret alınacağı konusunda büyük veri analizlerinden yararlanılmaktadır. Bu 

alandaki tanınmış şirketlerden biri, milyonlarca kaynaktan veri toplayan ve ürün verimi hakkında rehberlik sağlamak 
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için 30 yılı aşkın geçmiş verilerle birleştirerek hava sigortası hizmeti sunan The Climate Corporation'dır. Amerikan 

hükümeti ayrıca, Federal Crop Sigorta Şirketi aracılığıyla çiftçilerin finansal kayıplarını karşılamak ve sahteciliği tespit 

etmek ve önlemek için büyük veri çözümleri kullanmaktadır. 

Yeni Tarifler ve Kombinasyonları 

Yeni ve orijinal tariflerin üretimi için de büyük veri teknikleri kullanılmaktadır. Örneğin, IBM Watson geliştirdiği bir 

yiyecek programı ile yiyeceklerin tat, kombinasyon ve kimyasal içeriklerinden orijinal tarifler üretmektedir. Program 

öncelikle, kullanıcılardan bir içerik, bölgesel kuzine ve yiyecek tipi seçmesini ister. Daha sonra, farklı tariflerden 

içerikler arası ilişkileri ve kimyasal bileşenleri analiz eder. Kullanıcıların seçimleri ve analiz ettiği tariflerden yeni ve 

orijinal tarifler üretip en yeni ve kaliteli olanlarını sıralar. Üreticiler ve şefler için yeni alternatifler sunan bu program, 

farklı tatlar ile bir devrim gerçekleştirmektedir. Food Genius firması, 350.000'den fazla restoranı ve 15 milyondan 

fazla menüyü izleyerek trend olan yemekleri tanımlayan bir veri platformuna sahiptir. Bu veriler, farklı yemeklerin 

ana yemekle eşleştirilmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunarak restoranların satışlarını iyileştirmek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

Kestirimci Bakım 

Çiftçiliklerde kullanılan çeşitli makinelerin ve ekipmanların bozulması, üretimin gün bazında veya daha uzun bir süre 

durmasıyla sonuçlanabilir. John Deere ve Caterpillar gibi üreticiler, üretimde kullandıkları ekipman ve makinalara 

sensörler yerleştirerek çalışma durumlarını takip eder ve olağan dışı herhangi bir durum ya da gidişatta uyarı üretecek 

sistemler kullanarak proaktif bakım sağlarlar. Makinalar bozulmadan alınan önlem sayesinde, herhangi bir duraklama 

yaşanmadan üretim devam ettirilir. 

Gıda Teslimatı 

Gıda dağıtım şirketleri, müşterilere tavsiyelerde bulunmak, teslimat sürelerini ve sipariş fiyatlarını tahmin etmek için 

büyük veri teknolojilerini kullanırlar. Trafik, hava durumu, rota, sıcaklık gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen büyük 

veri analizleri, teslimatların ne kadar sürebileceği ile ilgili kestirim yapılmasına imkân verir. Perakendeciler ve 

restoranlar lojistik planlamalarını ve optimizasyonlarını bu kestirimlere dayalı olarak gerçekleştirebilirler. Bu 

şirketlere, meyve-sebze teslimatlarında InstaCart ve FreshDirect, restoran teslimatlarında Caviar ve GrubHub ve 

ofis/catering teslimatlarında Good Lunch ve ZeroCater örnek gösterilebilir. 

Azaltılmış Bozulma 

Tarım ve gıda sektöründe verimi arttırmanın bir yolu da, üretimden depolamaya veya dağıtım aşamalarına kadar 

bozulmayı azaltmaktır. Sensör verileri, taşıma bilgileri ve tüketim numaraları kullanılarak gıda maddelerini pazara 

sunmak için en iyi zaman belirlenebilir. Uzmanlar, büyük veri analizleri ile yalnızca bozulmayı azalttıklarında, dünya 

çapındaki verimin yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkabileceğini tahmin etmektedir (Clarisse, 2016). Büyük şirketler, hava 

durumu verileri ve yol koşullarına dayalı büyük veri analizleri ile gıda taşımacılığında uygun modları belirleyecek 

çözümler üretmektedirler. 

Gıda Kalitesi 

Gıda kalitesi yalnızca tat ve müşteri memnuniyetini belirleme yönünden değil, aynı zamanda sağlık açısından da kritik 

önem arz etmektedir. Gıdaların neden olduğu E. Coli veya Salmonella zehirlenmesi gibi yaygın hastalıklar, gıda 

kalitesinin önemine işaret etmektedir. Gıda kalitesini kontrol etmek ve salgın hastalıkları önlemek için büyük veri 
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analizlerinden yararlanılmaktadır. Bu analizler ile gıda geri çağırmaları en aza indirilebilir ve gıda üreticilerinin enfekte 

gıdaları naklederek yönetmeliklere aykırı olma riskine girmesini önleyerek tasarruf sağlayabilmektedir. Ayrıca, aynı 

restoran zincirinin farklı yerlerdeki şubelerinde yiyecek tutarlılığı sağlamak için büyük restoran zincirleri tarafından 

da büyük veri çözümleri kullanılmaktadır. Önde gelen bir zincirin, tutarlılığı sağlamak için gıda rengini kontrol ettiği 

bilinmektedir. Bu teknik, daha az sağlık sorunu, daha az dava ve tutarlı kaliteyi garanti etmek amacıyla gıda müşteriye 

sunulmadan önce gerçek zamanlı olarak uygulanır. Gıda kalitesi ve güvenliği, buna benzer analiz yöntemleri ve 

yenilikçi teknolojiler benimsenerek geliştirilebilir. 

 

 

Operasyonel Verimlilik 

Stok tüketimindeki piyasa trendleri, tedarik kararları, gıda kalitesinde sıcaklığın etkisi gibi operasyona yönelik 

alanlarda gerçekleştirilen büyük veri analizleri en iyi kalite ve verimliliği garantilemeyi sağlar. Belirli bir tesisin verim 

ve toprak koşulları üzerindeki hava tahminlerinin etkisini değerlendirmek için büyük veri teknolojilerine dayalı 

tarımsal modelleme yöntemleri ve risk değerlendirme araçlarından yararlanılarak operasyonel kararlar desteklenebilir 

ve daha sürdürülebilir hale getirilebilir. Bu teknolojiler, küresel gıda üreticilerinin yalnızca kaynak sağlamak için en 

iyi bölgeleri ve ülkeleri seçmelerine değil, aynı zamanda kaynak rotalarını hava durumu zorluklarına uyarlamalarına 

da imkan verir. Bu teknolojiler aynı zamanda, bölgelere göre üretkenlik seviyelerini de dikkate alarak bir ülkenin 

tarımsal portföyündeki emtiaların ideal kompozisyonunu belirlemek için kullanılabilir.  

Duygu ve Memnuniyet Analizi 

Doğru kurulan müşteri ilişkileri, hangi sektör olursa olsun pazarlamanın en önemli basamağıdır. Doğru müşteri ilişkili, 

başarılı satış stratejileri ve artan karlılık oranlarını da beraberinde getirir. Müşteri beklentilerini iyi analiz edebilmek 

için müşteri profilini ve geri dönüşleri iyi analiz edebilmek gerekir. Sosyal medya, mobil uygulamalar, web siteleri, 

mağazalar ve gözden geçirme siteleri gibi müşteri ile iletişim kurulabilen dijital platformlar üzerinden gelen geri 

dönüşler, negatif ve pozitif fikirler doğal dil işleme vb. veri analizi yöntemleri ile işlenebilir. Forrester tarafından 

yapılan bir araştırmada; B2C pazarlamacıların %44’ü Büyük Veri ve veri madenciliği uygulamaları ile geri dönüş 

sayısını %36 oranında arttırdığı görülmektedir (Clarisse, 2016). Büyük veri tabanlı Müşteri Değeri Analizleri 

(Customer Value Analysis - CVA) birçok kanal üzerinden müşteri takibini sağlayarak, müşteri ilişkilerinin 

geliştirilmesinde ve satış hızlandırma teknolojilerinde kullanılmaktadır. 

Veri Güvenliği ve Sahipliği 

Tarım alanında büyük veri kullanımının artmasıyla birlikte veri güvenliği ve mülkiyet haklarının önemi artmıştır. Bir 

çiftliğe ait veri yanlış ellere geçtiğinde, rekabet avantajı elde etmek için kötü amaçlı kullanabilir. Tarımsal veri gizliliği 

ve güvenliğini sağlamak için Open Ag Data Alliance kurulmuştur. Bu kuruluşun ana amaçları şunlardır: 

Çiftçi tarafından onaylandıktan sonra farklı taraflar arasında veri paylaşımı 

Çiftçilik endüstrisindeki verileri daha iyi kullanmak için geliştiriciler, şirketler, çiftçiler ve akademisyenler topluluğu 

oluşturma 

Büyük veri teknolojileri, şirketler için sunduğu imkânların yanı sıra bu gibi tehditleri de beraberinde getirmektedir. 

Açlık Sorunun Giderilmesi 
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Küresel Açlık Endeksini yöneten Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü, farklı ülke ve bölgeleri açlıktan 

kurtarmak için kişiselleştirilmiş çözümlerin oluşturulmasını sağlayan veri setleri paylaşmaktadır. Büyük veri 

çözümleri, gelişmekte olan ülkelerde açlığın nedenini anlamak için veri toplama standartları tanımlanarak da kullanılır. 

Veri toplamanın standart bir yolu, farklı gelişmekte olan bölgelere dağıtılabilen tekrarlanabilir bir çözüm 

oluşturmaktır. Bu standartlar, Dünya Bankası ve diğer STK'lar gibi açlığı ortadan kaldırmaya odaklanan kuruluşlar ile 

veri paylaşımını da kolaylaştırmaktadır. Daha küçük bir ölçekte, ABD pazarında, gıda fazlalarını ihtiyaç sahiplerine 

dağıtan gıda bankaları tarafından da büyük veri çözümleri kullanılmaktadır. 

Kişiselleştirme 

Gıda alanında müşteriye özel deneyim sunmak amacıyla da büyük veri analizlerinden yararlanılır. Müşterinin önceki 

seçimlerinden yola çıkarak neleri sevdiği/tercih ettiği, ne kadar ödeyebildiği, sosyal medyada nasıl paylaştığı analiz 

edilir ve bir sonraki deneyimlerinde kişisel çözüm sunmak üzere kestirimlerde bulunulur. Örneğin, ünlü perakende 

şirketi Kroger’in, müşterilerinin hareketlerini kızılötesi kameralar ile izleyerek davranışlarını analiz ettiği, bu bilgiyi 

geçmiş alışveriş verileri ile birleştirerek hangi reyonda ne kadar zaman geçireceğine dair kestirimler gerçekleştirdiği 

bilinmektedir.  

Büyük veri teknolojileri aynı zamanda, gıda şirketlerinin hedef kitlelerinin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik 

reklam gösterimi yapabilmelerine imkan sağlamaktadır. Çevrimiçi tüketicilerin/kullanıcıların ne zaman, nerede, nasıl 

bir ürün/hizmete ihtiyaç duyacağını analiz ederek beklenti odaklı, kişiselleştirilmiş reklam kurguları ile pazarlama 

hedeflerine ulaşmaktadırlar. Örneğin yaz mevsiminin başlaması ile birlikte mobil ve çevrimiçi satış platformlarında 

serinletici çözümler aramaya başlayan bir kullanıcının karşısına bulunduğu coğrafyaya uygun ve serinletici gıda 

ürünlerinin tanıtımları ile çıkmak, doğrudan ihtiyaca yönelik ve kişiselleştirilmiş reklam çalışmalarına verilebilecek 

temel örneklerdendir. 

Pazar Sepeti Analizi 

Müşterilerin tüketim geçmişlerine ait veri üzerinde kombinasyon analizleri gerçekleştirilerek gelecek tercih 

birliktelikleri tahminlenebilir. Örneğin,  bir restoranda kek tercih eden müşterilerin yanında kahve de satın aldığı 

görülmüştür. İlk bölümde de değinildiği gibi bazı çalışmalarda müşterilerin alışveriş sepetine yerleştirilen bir RFID 

etiketi ile mağazadaki dolaşma sürelerine dair veriler elde edilmiş ve yine alışveriş sepetleri baz alınarak mağazaya 

geliş amaçları tespit edilmiştir. 

Ödeme Sistemleri ve Finansal Hizmetler 

Büyük veri teknolojileri, yetiştiricilerin ve gıda zincirlerinin ekonomik modellerini daha esnek hale getirmelerine 

yardımcı olabilir. Yetiştiriciler sigorta sözleşmelerini bu teknolojilere dayalı tahminleri baz alarak gerçekleştirebilir. 

Gıda zincirleri, üreticiler ve perakendeciler ile iletişim içinde pazarlama stratejileri ve platformları oluşturabilir. 

Örneğin; Kenya'da Sokopepe, küçük ölçekli üreticileri perakendecilere ve toplu alıcılara cep telefonundan mesajlaşma 

yoluyla bağlayan tarımsal ürünler için bir ticaret platformu sağlamaktadır. Bir başka Kenyalı girişim olan MFarm, bir 

uygulama veya SMS yoluyla güncel piyasa fiyatlarını servis eder ve çiftçileri alıcılarla birleştirerek bir pazarlama 

platformu sunar (Clarisse, 2016). 

Atık Yönetimi 
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Gıda endüstrisinin önemli bir alt alanı olan atık yönetiminde optimizasyon için büyük veri analizi teknolojilerinden 

yararlanılabilir. Üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri, her yıl 795 milyon insanın (nüfusun dokuzuncusu) aç olduğu bir 

dünyada kayboluyor ya da boşa gidiyor (Clarisse, 2016). Gıda atıkları bu yönüyle, ekonomik kayıplara neden olur, 

doğal kaynaklara zarar verir ve gıda güvenliği sorunlarını artırır. Küresel gıda israfı ve kaybı yılda 940 milyar dolara 

mal olurken, 4.4 Gt CO2 eşdeğeri (küresel sera gazı emisyonlarının% 8'inden fazla) karbon ayak izi ve yaklaşık 250 

metreküp (yaklaşık 3.6 kat) mavi-su ayak izine sahiptir. 2007 yılında, küresel olarak boşa harcanan gıda miktarı, 1.4 

milyar hektar - Kanada'dan daha büyük bir alana - tarımsal üretime eşittir. Talep planlaması ve kullanım ömrü sona 

eren ürünlerin yönetimi gibi alanları geliştirmek için büyük veri teknolojilerinden yararlanmak sosyal, ekonomik ve 

çevresel faydalar sağlayabilir. Örneğin, Fransa’da Phenix süpermarketleri kullanım ömrü sonundaki gıda stoklarını 

web tabanlı bir platform üzerinden STK'lara ve bunları kullanabilen tüketicilere bağladığı bir pazar işletmektedir. 

Platform, süpermarketlerin imha maliyetlerini azaltmalarına, tüketim malzemelerine ikinci bir yaşam sunmalarına ve 

atıkların sosyal ve çevresel yükünü hafifletmelerine imkân tanımaktadır (Clarisse, 2016). 

 

Tablo 2. Büyük Verinin Gıda ve Tarım Alanında Sunduğu Fırsatlar 

Fırsat Endüstri Problemi Büyük Verinin Sunduğu Çözüm 

İnovasyon oyununu kazanmak Özellikle girdi alanında, artan 

hızda inovasyona olan ihtiyaç 
Kâr ve zarar tablosu başına ürünü 

bulmak için milyonlarca 
denemeden bilgi edinerek bir “veri 

inovasyon motoru” oluşturmak 
Bütünsel girdi ihtiyacı 
Toprak bilimi ve analizleri 

Tarımsal operasyonları optimize 

etmek 
Önümüzdeki 20-30 yıl boyunca 
%50 daha fazla ve kaliteli gıda 

gereksinimi 

Granüler tarla işlerini optimize 

etmeye ve ölçemeye dayalı 

“Hassas Tarım” faaliyetleri 
Tedarik zinciri 
görünürlüğünü/şeffaflığını 

arttırmak 

Ürün hacimlerine dair az bir 
öngörü 
Yüksek fiyat volatilitesi 

Gerçek zamanlı veri toplama ve 

analiz ile tahmin doğruluğunu 

artırma 
Yanıt sürelerini ve riskleri 

azaltmak için değer zinciri boyunca 

entegre planlama 
Satışa dönük işlemleri 

hızlandırmak 
Tarım işleyişi, düşük işletme 

verimliliği ile yüksek hacimli, 

büyük bir iştir. 

"Büyük veri araçları/çözümleri" ile 

üretim optimizasyonu, ör.  
simülasyon tabanlı tarım alanı 

optimizasyonu, öncü bakım. 
Altyapı problemlerini çözmek Afrika gibi gelişmekte olan 

pazarlarda zayıf altyapı  
Altyapıda darboğazları 

tanımlamak için gelişmiş 

analitikler (ör. otomobil/kamyon 
izleme) 
Altyapı ağı optimizasyonu, coğrafi 

konum/modellere dayalı depo yeri 
Atık problemini öngörmek Yüksek miktarda evsel (gıda) atık 

(bazı ürünlerin% 30'una kadar) 
Hanelerden atık süreçlerine ait 

ayrıntılı veri toplanması, ör. 
perakendede değişen teklifler 
düzenleme ve kamu hizmetleri 
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Kaynak: (Clarisse, 2016). 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada günümüz iletişim çağında yaşanan dijital dönüşümün beraberinde getirdiği büyük veri ve analiz 

teknolojilerinin tarım ve gıda endüstrisinin özellikle pazarlama alanında meydana getirdiği değişimler ve oluşturduğu 

yeni uygulama alanları incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, bilişim sektöründeki birçok gelişmenin 

beraberinde getirdiği en önemli sorun olan, bireysel mahremiyetin korunması konusunun büyük veri teknolojilerinin 

kullanımının yaygınlaşmasıyla da karşımıza çıktığı görülmüştür. Bu konunun oluşturduğu riskler ve tehditler ayrı bir 

başlık altında toplanarak artık bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.  

Büyük veri teknolojilerinin kullanımıyla asıl hedeflenen, bugüne kadar yararlanılamayan verileri de analiz ederek, 

müşteri memnuniyetini arttırmak, şirket performansını yükseltmek, satış hacmini ve ürün yelpazesini genişletmek, 

pazarlama stratejilerini güçlendirmek ve tüm bunların sonucunda tüketicilere verilen önemin artmasıyla şirketlerin 

değer kazanması ve akabinde para kazanmasıdır. Bu fırsatlar ve güçlü yanlar kendini gıda sektöründe de 

göstermektedir. Bunun yanı sıra gıda sektöründe, tarım ve çevre konularında büyük veri teknolojilerinin kullanımı 

tarım alanlarının verimliliğinin ve tarım ürünlerinin kalitesinin artmasında, çevresel faktörlerin değerinin 

korunmasında ve risklerinin azaltılmasında ve gıda sektöründe pazarlamadan satışa kadar tüketiciyi etkileyen her 

aşamada kalitenin yükseltilmesinde büyük rol oynamaktadır.  
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ÖZET: 

 

Çocukluk çağında görülen zehirlenmeler dünyada ve ülkemizde sık karşılaşılan, bir halk sağlığı problemidir. İlaç 

zehirlenmesi hemen müdahale edilmezse eğer kalıcı hasarlara neden olur ya da ölüme kadar gidebilen sonuçlara yol 

açabilir. Bu çalışmada çocuk servisinde yatırılarak izlenen ilaç zehirlenme olguları araştırıldı ve ilaç zehirlenmelerini 

önleyebilmek için hangi önlemlerin alınabileceği hedeflenmiştir. 

Yatırılarak izlenen çocuk hastalar içerisinde kayıtlarına ulaşılabilen 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki 

128 ilaçla zehirlenme olgusunun dosyası retrospektif olarak incelendi. Olgular, zehirlenme olgularının yaş gruplarına 

ve cinsiyete göre dağılımları, zehirlenme etkeni olan ilaçların dağılımları, zehirlenme ile başvuru arasında geçen süre, 

hastalara uygulanan tedaviler gibi parametreler açısından değerlendirildi. Çalışmaya Ondokuzmayıs Üniversitesi 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 2018/322 no ile etik onay alındı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket 

programı ve tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. 

Yatarak tedavi gören çocukların % 52.34’ü  (n=67) kız, % 47.66’sı  (n= 61) erkek idi. Yaşa göre dağılımda;  % 45.31’i  

(n=58) 0-3 yaş, % 21.09’u (n=27) 14-16 yaş, % 15.63’ü (n=20) 4-6 yaş, % 14.06’sı (n=18) 11-13 yaş ve % 3.91’i (n= 

5) 7-10 yaş aralığında saptandı. Zehirlenme etkeni ilaç dağılımlarında ise;  % 25.78’inde (n=33) analjezik ilaçlar, % 

22.66’sında (n=29) antipiretik ilaçlar, % 14.06’sında (n= 18) antidepresan ilaçlar, % 11.72’sinde (n=15) 

antihipertansif ilaçlar, % 9.38’inde (n=12) antibiyotikler, % 6.25’inde (n=8) antasitler, % 3.91’inde (n=5) 

antihistaminikler, % 6.25’inde (n=8) diğer ilaçlar olarak etken olarak bulunmuştur. 

Çocuklar zaman zaman evlerde yalnız kalabilmektedir. Büyüklerini taklit ekmek isteyebilmektedirler. Bu da zehirlenme 

oranlarını artırabilmektedir. İlaç üreticileri buna karşı önlemler geliştirebilir. İlaç kutularının çocukların 

açamayacağı şekilde planlanması sağlanabilir. İlaçların üretimi aşamasında en çok zehirlenme etkeni olan ilaçlar 

gözönünde bulundurulmak suretiyle bununla ilgili bazı önlemler alınabilir. Ailelere bu konu hakkında detaylı eğitim 

programları düzenlenebilir. Konuyla ilgili prospektif araştırmalar planlanabilir. İlaç zehirlenmesi ile ilgili ölümlerin 

ve sakatlanmaların azaltılması bu şekilde sağlanabilir. 

 

Anahtar kelimeler: Zehirlenme, çocuk, ilaç 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DRUG POISONINGS IN HOSPITALIZED PEDIATRIC PATIENTS. 

ABSTRACT: 

Poisoning seen in childhood is a common health problem that is common in the world and in our country. Drug 

poisoning can cause permanent damage if not intervened immediately, or it can lead to results that can go on to death. 

In this study, drug poisoning cases were investigated by hospitalization in pediatrics service and it was aimed to 

determine what measures could be taken to prevent drug poisoning. 

A retrospective study of 128 cases of drug poisoning between January 1, 2016 and December 31, 2017, the records of 

which were recorded in pediatric patients who were admitted, was reviewed. The cases were evaluated in terms of 

parameters such as distribution of poisoning cases by age group and sex, distributions of poisoning effect drugs, time 

between poisoning and application, treatments applied to the disease. Ethics approval was obtained by Ondokuzmayıs 

University Clinical Research Ethics Committee no 2018/322. SPSS package program and descriptive statistics were 

used in the evaluation of the data. 

52.34% (n=67) of the children who were hospitalized and treated were female and 47.66% (n=61) were male. 

Distribution according to age was found in 45.31% (n=58) 0-3 years, 21.09% (n=27) 4-16 years, 15.63% (n=20) 4-6 

years, 14.06% (n=18) 11-13 years and 3.91% (n=5) 7-10 years old. In drugs distribution due to poisoning; 25.88% 

(n =33) of analgesic drugs, 22.66% (n = 29) of antipyretic drugs, 14.06% (n=18) of antidepressant drugs, 11.72% 

(n=15) of antihypertensive drugs, 9.38% (n=12) antibiotics, 6.25% (n=8) antacids, 3.91% (n=5) antihistamines and 

6.25% (n = 8) other drugs were identified as the causative agent. 

Children can be alone in their homes from time to time. They may want to imitate their older ones. This can increase 

the poisoning rates. Drug producers can develop measures against it. It may be possible to plan drug boxes so that 

they can not be opened by children. Some precautions can be taken with regard to drugs that are most poisoning 

effective in the course of production of the drugs. Detailed training programs can be organized for parents on this 

issue. Prospective research on the subject can be planned. This can be achieved by reducing the number of deaths and 

injuries associated with drug poisoning. 

 

Keywords: Poisoning, Child, Drug 

Giriş: 

İlacın normal tedavi dozlarından daha yüksek dozda alınması ile ortaya çıkan belirtilerin bütününe 'ilaç zehirlenmesi' 

denir. İlaç zehirlenmesi günümüzde en sık rastlanan zehirlenmeler arasındadır(1,2). En kısa sürede sağlık kuruluşuna 

ulaşmakta oldukça hayati önem taşımaktadır. İlaç zehirlenmesi hemen müdahale edilmezse eğer kalıcı hasarlara neden 

olur yada ölüme kadar gidebilen sonuçlara yol açar(3,4). 

Hasta hastaneye yatırıldıktan sonra ilk olarak mide yıkama işlemi gerçekleştirilerek serum takılır. Daha sonra ki 

evrelerde hastanın durumunun ciddiyetine göre tedavi tablosu oluşturulur. Akut zehirlenmede öncelikle olarak 
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yaşamsal işlevleri değerlendirmek gerekir(5). Hastanın durumunun stabilize edilmesi yaşamsal önem taşır(6). Temel 

olan zehirlenmenin değil, hastanın tedavi edilmesidir(7,8). 

Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ne 5 yıllık bir sürede 44.000 çocuk zehirlenme olgusu bildirilmiştir. Bu sayı, bu 

dönemde bildirilen tüm zehirlenme olgularının %56’sını oluşturmaktadır(9). Çoğu aile zehirlenmeler konusunda 

bilinçsizdir ve ne yapabileceği konusunda geleneksel bilgiler dışında bilgisi yoktur. Bu nedenle anne babaların ne gibi 

önlemler alabileceğini konusunda fikir üretebilme amacıyla çalışma planlandı.   

Çocukluk çağında görülen zehirlenmeler dünyada ve ülkemizde sık karşılaşılan, bir halk sağlığı problemidir. İlaç 

zehirlenmesi hemen müdahale edilmezse eğer kalıcı hasarlara neden olur ya da ölüme kadar gidebilen sonuçlara yol 

açabilir(10,11). Bu çalışmada çocuk servisinde yatırılarak izlenen ilaç zehirlenme olguları araştırıldı ve ilaç 

zehirlenmelerini önleyebilmek için hangi önlemlerin alınabileceği hedeflenmiştir. İlaç zehirlenmesi sıkça rastlanılan 

zehirlenmelerin başında gelmektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımı, çocukların merak duygusu beraberinde ilaç kullanması, 

yaşamama isteği ve aşırı ilaç kullanımı gibi durumlarda ilaç zehirlenmesi söz konusu olabilmektedir. 

İlaç zehirlenmesi durumunda, bazı durumlarda beyin ve merkezi sinir sisteminde de olumsuzluklar meydana gelir. 

Özellikle uyku ilaçları, ağrı kesiciler ve morfin özelliği taşıyan ilaçların bilinçsiz kullanımı ilaç zehirlenmelerine yol 

açabilir(12). Solunum bozukluğu, kalp-damar hastalıkları ve kan dolaşımı bozukluklarına neden olabilir. İlaç 

zehirlenmelerinde hastanın acilen hastaneye görülmesi durumun ciddiyeti açısından önemlidir. Aksi halde böbrek, 

karaciğer, akyuvar üzerinde olumsuz etkiler gözlemlenebilir(13,14). 

 

Materyal ve Metod: 

 

Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın evrenini Ondokuz Mayıs Sağlık Uygulama ve Araştırma  Hastanesi Acil 

Servisi’ne 1 Ocak 2016-31 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuran ve hastanenin otomasyon kayıtlarından ulaşılan ilaç 

zehirlenmesi tanısı ile yatırılan tüm hastalar oluşturdu. Araştırmada örneklem seçme yöntemine gidilmeyip araştırmaya 

katılmaya dahil edilme kriterlerine uyan ilgili yıllar arasındaki ilaç zehirlenmesi tanısı ile yatırılan çocuk hastaların 

tümü dahil edildi. Yatırılarak izlenen çocuk hastalar içerisinde kayıtlarına ulaşılabilen 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2017 

tarihleri arasındaki 128 ilaçla zehirlenme olgusunun dosyası retrospektif olarak incelendi. Olgular, zehirlenme 

olgularının yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımları, zehirlenme etkeni olan ilaçların dağılımları, zehirlenme ile 

başvuru arasında geçen süre, hastalara uygulanan tedaviler gibi parametreler açısından değerlendirildi. Çalışmaya 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 2018/322 no ile etik onay alındı. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS paket programı ve tanımlayıcı istatistikler kullanıldı.  

 

Bulgular ve Tartışma: 

 

Yatarak tedavi gören çocukların % 52.34’ü  (n=67) kız, % 47.66’sı  (n= 61) erkek idi (Şekil 1).  
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Şekil 1: İlaç zehirlenmelerinin cinsiyete göre dağılımı. 

 

Yaşa göre dağılımda;  % 45.31’i  (n=58) 0-3 yaş, % 21.09’u (n=27) 14-16 yaş, % 15.63’ü (n=20) 4-6 yaş, % 14.06’sı 

(n=18) 11-13 yaş ve % 3.91’i (n= 5) 7-10 yaş aralığında saptandı (Şekil 2).  

 
 

 

 

 

Şekil 2: İlaç zehirlenmelerinin yaşa göre dağılımı. 
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Zehirlenme etkeni ilaç dağılımlarında ise;  % 25.78’inde (n=33) analjezik ilaçlar, % 22.66’sında (n=29) antipiretik 

ilaçlar, % 14.06’sında (n= 18) antidepresan ilaçlar, % 11.72’sinde (n=15) antihipertansif ilaçlar, % 9.38’inde (n=12) 

antibiyotikler, % 6.25’inde (n=8) antasitler, % 3.91’inde (n=5) antihistaminikler, % 6.25’inde (n=8) diğer ilaçlar 

olarak etken olarak bulunmuştur (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3: Zehirlenme etkeni olan ilaç gruplarının dağılımı 
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VIII-Diğer ilaçlar 

 

 

Araştırmamızda cinsiyete göre dağılımda kız çocuklarında %52.34, erkek çocuklarında %47.66  oranında ilaç 

zehirlenmeleri gözlendi. Erkek çocuklarıyla zehirlenme oranları birbirine yakın oranlarda idi.  

25.78
22.66

14.06 11.72 9.38
6.25 3.91 6.25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I II III IV V VI VII VIII

Zehirlenme etkeni olan ilaç gruplarının dağılımı (%)



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1586 
 

Yaşa göre dağılımda 0 yaşından 7 yaşına doğru zehirlenme oranı giderek azalmakta, 11 yaşına doğru tekrar artışa 

geçerek oran yükselmektedir. Zehirlenmelerin en az görüldüğü yaş aralığı 7-10 yaş aralığı olarak görünmektedir. Bu 

yaş aralığı araştırmamızda, çocuklarda ilaç zehirlenmeleri açısından daha güvenli bir dönem olarak gözlendi. En çok 

görülen yaş aralığı ise 0-3 yaş arasıdır. Bebeklik dönemi zehirlenmeler daha sıklıkla gözlenmektedir. 0-3 yaş aralığı 

sık gözlenmesi anne babaların hatası olarak değerlendirilebilir. 0-3 yaş grubunda daha sık görülme nedeni, bu yaştaki 

çocukların bilinç seviyelerinin düşük olmasıyla açıklanabilir. Ancak 14-16 yaş aralığında da % 25.09 gibi yüksek bir 

oranda gözlenmesi farklı noktalara dikkatimizi çekmektedir. Bebeklik ve ergenlik döneminde oranlar daha yüksek 

görünmektedir. Belki ergen psikolojisi, intihara eğilim gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunu anlayabilmek için farklı 

araştırmalar planlanabilir.  

 

Zehirlenme etkeni olan ilaç gruplarında analjezikler %25.78 oranı ile en yüksek ilaç grubunu oluşturmaktadır. 

Analjeziklerin çok kullanılan ilaçlar içerisinde bulunması ile açıklanabilir. Aynı şekilde antipiretik ilaçların da %22.66 

oranı ile ikinci en yüksek oran ile karşımıza çıkması da antipiretiklerin de analjezikler gibi sık kullanılan ilaç 

gruplarından olması ile açıklanabilir. Analjezik ve antipiretik grup ilaçlar her evde bulunan, kolay ulaşılabilen 

ilaçlardır(15,16). 

 

Antidepresanlar da son yıllarda kullanımı artmış olan ilaçlardır(17). Evlerde bol miktarda yedek olarak 

bulundurulmaktadır(17). Dolayısıyla zehirlenme olguları da daha fazla görülebilmektedir. Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda antidepresan ilaç zehirlenmelerinde artış olması dikkat çekicidir(18).  

Antihipertansif ilaç zehirlenmeleri, antibiyotik ilaç zehirlenmeleri, antasit ilaç zehirlenmeleri ve antihistaminik ilaç 

zehirlenmeleri giderek azalan oranlarda araştırmamızda gözlemlenmiştir. Bu ilaçlarda elde edilen oranlar, bu grup 

ilaçların toplumdaki kullanım sıklığıyla orantılı olabilir. 

 

Sonuç: 

 

Çocuklar zaman zaman evlerde yalnız kalabilmektedir. Büyüklerini taklit ekmek isteyebilmektedirler. Bu da zehirlenme 

oranlarını artırabilmektedir(19). İlaç üreticileri buna karşı önlemler geliştirebilir. İlaç kutularının çocukların 

açamayacağı şekilde planlanması sağlanabilir(20). Çocuklarda en sık görülen zehirlenmeler anne babaların ilaçlarının 

yutulması ile gerçekleşmektedir(21). Bunu önlemek için ilaçların açıkta bırakılmaması ve kilitli dolaplarda saklanması 

gerekmektedir(22). Zehirli maddeleri, çocuğun göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde kilit altında 

bulundurulmalıdır. Çocuğa ilaç verirken, ilaç şekere benzetilmemelidir. Çocukların ilaç içmesini kolaylaştırmak için 

ilaçların şeker olarak gösterilmesi son derece yanlıştır. İlaç kutusunu gören çocuk şeker olduğunu düşünerek bu ilaçları 

yutabilir ya da arkadaşına, küçük kardeşine verebilir. Bu problemi önlemek için ise çocuğa ilaçların “ilaç” adı altında 

verilmesi gerekir. 
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 Çocuğun ilaç kutuları ve kullanılmış enjektörlerle oynamasına, izin verilmemelidir. Çocuğun önünde ilaç 

içilmemelidir. Çocuğun taklitçi olduğu unutulmamalıdır. Çocuğa, hastalandığında neden ilaç içmesi gerektiği 

anlatılmalıdır. Çocuğa ilaç vermeden önce, etiket iki kez okunmalıdır. Karanlıkta, ilaç verilmemelidir. Komşu 

ziyaretlerinde, etrafta ilaç bulunmadığından emin olunmalıdır. Zehirlenmede nasıl ilkyardım yapılacağı konusunda 

bilgilendirme eğitimleri yapılabilir. Küçük çocuklara, anne ve babalarına sormadan ilaç içmemeleri, ne olduğunu 

bilmedikleri şeylerin tadına bakmamaları ve kardeşlerine ilaç vermemeleri öğretilmelidir. 

İlaçların üretimi aşamasında en çok zehirlenme etkeni olan ilaçlar gözönünde bulundurulmak suretiyle bununla ilgili 

bazı önlemler alınabilir. Ailelere bu konu hakkında detaylı eğitim programları düzenlenebilir. Konuyla ilgili prospektif 

araştırmalar planlanabilir. İlaç zehirlenmesi ile ilgili ölümlerin ve sakatlanmaların azaltılması bu şekilde sağlanabilir. 
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190-) COLORING EFFECTS OF NATURAL PIGMENT SOURCES ON RUSTY 

CICHLIDS (IODOTROPHEUS SPRENGERAE) 

M. Dilcan AKPINAR, Sevim HAMZACEBİ, Asena Gül ÜNVER,  

Fisheries Faculty, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey 

mdilcanakpinar@gmail.com 

 

In this study; The effect of hibiskus and rosehip plant on fish coloration was investigated in addition to the feed of 
rusty cichlid fish. Four different feed groups were used in the study. Fish were fed twice a day for 50 days, DK; with 
the feed containing control group pigment-free, DA; with the feed containing Astaxanthin, DB; with the feed containin 
rosehip plant added, DH; with the feed containing hibiscus plant. The highest total carotenoid accumulation was seen 
in the DB group (12,4318 ± 4,48 mg/kg) and the lowest carotenoid accumulation in the DK group (8,5076 ± 4,42 
mg/kg) in the analysis at the end of the experiment. In color pencil measurements, DA the group of fish became the 
group with the most darkening and increasing reddish color compared to other groups. DH group is in redness fallen 
but yellowness have increased. At the end of the experiment; the minimum FCR value is DK, the highest FCR value 
is DH fish group, the lowest SGR value DH, the highest SGR value in DK fish group, the highest rate of feed 
consumption in DH, the lowest DK fish group, and the highest rate of survival seen on DA fish group and the lowest 
one was DH fish group. At the end of the 120th day, that the samples stored at-20 °c fell below the initial levels of the 
total carotenoid values belonging to DK and DA groups. 
Key Words: Pigmentation, Rusty Cichlid, Coloring, Iodotropheus sprengerae 
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191-) FARKLI ÇÖZÜCÜLERLE ELDE EDILEN SIĞIR KUYRUĞU (VERBASCUM 

THAPSUS) ÇIÇEK EKSTRAKTLARININ BAZI GIDA PATOJENLERI ÜZERINDEKI 

ETKISI 

THE IMPACT OF THE MULLEIN (VERBASCUM THAPSUS) FLOWERS ON SOME 

FOOD PATHOGENS OF DIFFERENT SOLVENT EXTRACTS 

Oktay TOMAR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 03200 

 Afyonkarahisar, Türkiye 

oktomar@aku.edu.tr 

 

Özet 

Anavatanı Avrupa olan Sığır Kuyruğu Scrophulariaceae familyasına ait çok yıllık bitkidir. Bu çiçeklerden elde edilen 

tendür, reçine, yağ, ekstrak ve çaylar tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bitkinin çiçekleri saponinler, uçucu yağ 

ve verbaskosit adı verilen flavonidler ile glikozitleri içermektedir. Bu çalışmada Sığır Kuyruğu (Verbascum thapsus) 

bitkisinin çiçeklerinin toplanıp kurutulduktan sonra, farklı çözücüler içerisinde (Etanol, Metanol, Aseton, Kloroform 

ve Distile Su) ekstraktlarının çıkartılması bu ekstraktların bazı gıda patojenleri üzerindeki antibakteriyel etkisinin disk 

difüzyon metodu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Sığır kuyruğunun su ekstraktı Escherichia coli üzerine çok kuvvetli antimikrobiyal etkisi olduğu tespit edilmiştir. Disk 

inhibisyon çaplarına göre Verbascum thapsus’un etil alkolden elde edilen ekstraktlarının sırasıyla, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeroginosa ve Enterococcus faecalis’in gelişimini engelleyici etkisi olmuştur. 

Sığır Kuyruğu bitkisinin özellikle su ve etil alkolden elde ekstraktlarında bulunan antimikrobiyal özellikteki 

bileşenlerin gıda sanayinde doğal koruyucu olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.           

Anahtar Kelimeler: Verbascum thapsus, antimikrobiyal, ekstrakt, disk-difüzyon, gıda patojeni   

 

 

 

 

Abstract 

It is a perennial plant belonging to the Scrophulariaceae family of the mullein, which is the homeland of Europe. 

Although the first year of the plant passes without flowers, bright yellow flowers are open in the second year. The 

tendons, resins, oils, extracts and teas obtained from these flowers have been used for years in European countries for 

mailto:oktomar@aku.edu.tr
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therapeutic purposes. Plant flowers contain saponins, flavonoids and glycosides called volatile oils and verbascosites. 

The main components of the essential oil obtained from the flowers of the plant are; 6,10,14-trimethyl-2-pentadecanone 

(14.3%) and (E) -phytol (9.3%). In this study, it was aimed to determine the antibacterial effect of some of these 

extracts on some food pathogens by disk diffusion method. In order to extract the extracts from different solvents 

(Ethanol, Methanol, Acetone, Chloroform and Distile Water) after the flowers of the Verbascum thapsus were collected 

and dried. 

The water extract of mullein had strong antibacterial effects on Escherichia coli. The disk inbition zone indicated that 

the ethanol extract of Verbascum thapsus had an inhibitory effect on the growth of Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeroginosa and Enterococcus faecalis.  

Verbascum thapsus water and ethanol extracts compounds with antimicrobial properties that might be utilized for 

natural antimicrobial additives in food industry.       

Keywords: Verbascum thapsus, antimicrobial, extract, disc-diffusion, food pathogens 

 

Giriş 

Verbascum L., dünya çapında yaklaşık 2500 türe sahip olan Scrophulariaceae ailesinin en büyük cinsidir (Tatlı ve 

Akdemir, 2004). Anavatanı Avrupa olan Sığır Kuyruğu, çok yıllık bir bitkidir. Sarımsı renkli ve yuvarlak kesitli, 

dayanıklı, ince tüylerle kaplı, dik ama dallara ayrılmayan yapıdaki gövdesi ve bitkinin birinci yılında, tabanında rozet 

şekli oluşturan, ikinci yılında gövdesinden de uzayan iri yaprakları vardır. Sığırkuyruğu birinci yılını çiçeksiz geçirir. 

İkinci yılının yaz ortasından başlayarak, sonbahara kadar, gövdenin ucunda başaklar oluşturan parlak sarı renkli 

çiçekler açar 2-3 metre uzunluğa kadar büyüyebilen ve yaprakları 15-20 cm uzunluğa kadar ulaşabilir. Kuzey 

Yarıkürenin ılıman bölgeleriyle, özellikle Avrasya’nın doğu kesiminde yaygın olarak yetişir. Türkiye’de de hemen her 

bölgede rahatlıkla yetişebilir (Baytop, 1999). 

Sığır kuyruğunun tüm türleri tıbbi özelliklere sahiptir, fakat en sık rastlanan türler olan Verbascum thapsus en çok 

üzerinde çalışılan türdür (Alipieva ve ark., 2014). Bu bitki birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye’de geleneksel bitki 

gıda takviyesi ve bitkisel tıbbi ürün olarak kullanılmaktadır (Dimitrova ve ark., 2013). En fazla iltihaplı hastalıklar, 

astım, spazmik öksürük ve migren tedavisi için alternatif tedavi aracı olarak kullanılır (Silano ve ark., 2011; Zhao ve 

ark., 2011). 

Sığır kuyruğunun başlıca etken bileşikleri; 6,10,14-trimethyl-2-pentadecanone 14.3 %,  (E)-phytol 9.3 %,  3-

Methylbutanal 0.6 %, n-Hexanal 0.9 %, 2-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone 1.2 %, (2E)-Hexenal 0.6 %, α-Thujene 0.6 

%, α-Pinene 1.3%,  Camphene 0.6%, Benzaldehyde 0.5 %, Sabinene 2.6%, 1-Octen-3-ol 1.6%, β-Pinene %1.7, 3-

Octanol 0.8%, 2E,4E-Heptadienal 0.8%, α-Terpinene 0.7%, ρ-Cymene 2.6%, Limonene 0.8%, 1,8-cineole 1.3%, 

Benzene acetaldehyde 0.4%, ϒ-Terpinene 0.9%, Acetophenone 0.2%,  Linalool 0.8 %, n-Nonanal 2.9%, Camphor 0.9 

%, 2E-Nonen-1-al 0.4%, 1,3-Dimethoxy benzene 1.9%, Terpinen-4-ol 2.1%, α-Terpineol 0.8%, n-Decanal 0.7%, 
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(2E,4E)-Nonadienol 0.7%, β-Cyclocitral 0.3%, Ascaridole 0.3%, (2E)-Decenal 0.4%, n-Tridecane 0.2%, p-Vinyl-

guaiacol 0.6% Methyl geranate 0.1%, Dehydrogeosmin 0.3%, Geosmin 1.4%, n-Tetradecane 0.2%, (E)-Caryophyllene 

1.2%, Neryl acetone 0.8%, (Z)-β-Farnesene 0.9%, α-Isomethyl-(E)-Ionol 0.2%, n-Dodecanol  0.3% (E)- β- Ionone 

0.8%, Cyclopentadecane 0.4%, trans-Muurola-4(14),5-diene 0.2% ve n-Pentadecane 1.5% şeklindedir (Morteza-

Semnani ve ark., 2012). 

Çağımızda gıda kaynaklı hastalık salgınları uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Son zamanlarda bildirilen gıda 

kaynaklı hastalıklar ve zehirlenmelerin sayısındaki artış gıda kaynaklı patojenler ve bunların sürekliliği üzerine 

araştırma yapmanın önemine dikkat çekmektedir. Gıda kaynaklı hastalık salgınları genellikle ticari olarak üretilen 

ürünlerden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle gıda ürünleri, sağlık ve ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. 

(Mohamadi ve ark., 2017). Bundan dolayı bugün tüm dünyadaki gıda sanayicileri, ürettikleri gıdaların tüketici sağlığı 

üzerinde risk oluşturmaması için, çok farklı koruyucular kullanmaktadır. Kullanılan bu koruyucuların büyük kısmını 

ise kimyasallar oluşturmaktadır (De Souza ve ark., 2005). 

Bu araştırma ile birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye’de yıllardan beri alternatif tıpta kullanılan sığır kuyruğu bitkisinin 

çiçeklerinin, değişik çözücülerdeki ekstralarının bazı önemli gıda kaynaklı patojenler üzerindeki antibakteriyel etkileri 

disk difüzyon metodu ile belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Materyal ve Metot 

Baharat Ekstraktlarının Hazırlanması 

Çalışmada kullanılan sığır kuyrukları, Afyonkarahisar piyasasından temin edildi. Daha sonra değirmen yardımı ile toz 

haline getirilen sığır kuyruğu çiçekleri 100’er gr olacak şekilde tartılarak, üzerlerine 400’er ml % 80’lik etil alkol, 

metanol, aseton, kloroform ve distile su ilave edildi. Ardından 24 saat boyunca shaker (WiseShake® SHO-2D) 

kullanılarak 120 rpm de karıştırıldı. Süre sonunda karışımlar sterilize 22 mm filtre kağıdından süzülerek, rotary 

evaporatöre (Heidolph Hei-VAP value) alınarak 100 rpm devirde ve 60 °C sıcaklıkta çözücü ve ekstrakt kısımları 

birbirinden ayrıldı. 

Bakteriler 

Sığır kuyruğu çiçeklerinin değişik çözücülerdeki ekstraktlarının antimikrobiyal etkilerinin disk difüzyon metodu ile 

belirlenmesinde Esherichia coli ATCC 25922, Listeria monocytogenes ATCC 51774, Staphylococcus aureus ATCC 

6538, Enterococcus aerogenes ATCC 13048 ve Salmonella Typhimurium ATCC 14028 bakterileri kullanıldı. 

Ekstrakt İçeren Disklerinin Hazırlanması  

Çıkartılan ekstraktlarlardan 5’er ml steril petri kutuları içerisine alınarak ve üzerine boş antibiyotik diskleri 

(Bioanalyse) yerleştirildi. Disklerin ekstraktları emmesi için petri kutuları kapakları kapalı şekilde 1 saat boyunca 

buzdolabında (4 °C’de) bekletildi. 

İnokulumların Hazırlanması  
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Araştırmada kullanılacak bakteriler seçici olmayan besiyerlerinde ayrı ayrı üretildi. Kültürler henüz genç iken (İlk 24 

Saat içerisinde) petri kutularında tek düşmüş kolonilerinden steril bir öze yardımıyla alındı. Alınan koloniler fizyolojik 

tuzlu su içerisinde homojen bir bulanıklık oluşacak şekilde kadar süspanse edildi. Elde edilen inokulum 

süspansiyonunun yoğunluğu 0,5 McFarland standardına eşit olacak şekilde ayarlandı. Yoğunluk kontrolü McFarland 

bulanıklık standardı ile kontrol edildi (Bauer ve ark., 1959, Bauer ve ark., 1966). 

 

Ekstarkt İçeren Disklerin Yerleştirilmesi ve İnkubasyon 

 

Elde edilen inokulumlar 15 dakika içerisinde herhangi bir katkı maddesi içermeyen oda sıcaklığındaki Muller Hinton 

Agara (Merck 1,05437) (MHA) inokule edildi. İnokulasyon işleminde, steril bir eküvyon çubuğu hazırlanan bakteri 

süspansiyonuna daldırıldı, içerisinde birkaç kez döndürüldü, süspansiyonun dışında tüpün iç duvarına bastırılırsak 

eküvyon üzerindeki fazla sıvının uzaklaştırılması sağlandı. Ardından inokulasyon steril pamuklu eküvyon çubuğu 

kullanılarak üç farklı yönde olacak şekilde MHA yüzeyine eşit olarak yayıldı. 

 

İnkulasyonun besiyeri tarafından emilmesi için 10 dakika beklendikten sonra, bitki ekstraları emdirilmiş diskler ayrı 

ayrı plaklara, birbirlerinden yeteri uzaklıkta, zonların birbirine değemeyeceği kadar uzaklıkta yerleştirildi. Daha sonra 

petri kutuları 35 °C de etüvde 18-20 saat Tablo 1’ de belirtilen koşullarda inkubasyona bırakıldı. (Bauer et.al, 1959, 

Bauer et.al, 1966). 

 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Bakteriler ve İnkubasyon Koşulları 

Bakteri İnkubasyon Koşulları Kullanılan Methot 
Esherichia coli  

 
35±1 °C de aerobik 16-20 saat. 
 

 
 
 
Eucast.org 
(Anonymous 2018) 

Staphylococcus aureus 
Salmonella Typhi 
Enterobacter aerogenes 
Pseudomonas aeroginosa 
Enterococcus faecalis 
Listeria monocytogenes 35±1 °C ‘de hava ve % 5 CO2 karışımı 16-20 saat 

 

İnkubasyon süresi tamamlandıktan sonra, oluşan zonların çapları, yeterli bir ışık altında digital bir kumpas yardımıyla 

ölçüldü. 
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Tartışma 

Beş farklı çözücü içerisinde hazırlanan sığır kuyruğu çiçeği ekstraktlarının yedi farklı gıda patojeni üzerindeki 

antimikrobiyal etkilerinin disk difüzyon metoduna göre belirlenmesi ile elde edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Değişik Çözücüler İçerisinde Hazırlanan Sığır Kuyruğu Çiçeği Ekstraktlarının Bazı Gıda Patojenleri 

Üzerindeki Antimikrobiyal Etkileri (mm zon çapı) 

Bakteri Etanol Metanol Aseton Kloroform Distile Su 
Staphylococcus aureus 20 9 9 7 20 
Pseudomonas aeroginosa 20 11 14 8 18 
Listeria monocytogenes 14 8 7 7 7 
Enterococcus faecalis 18 10 14 9 20 
Escherichia coli 18 15 9 7 21 
Salmonella Typhi 9 11 8 9 12 
Enterobacter aerogenes 14 12 9 8 15 

 

Uluslararası geçerliliği bulunan Avrupa komitesi antibiyotik duyarlılık testi (Eucast ) ve Klinik ve laboratuvar 

standartları enstitüsü (CLSI) laboratuvarlarının araştırmamızda kullandığımız patojenlerin üzerindeki bazı 

antibiyotiklerin direnç ve duyarlılık standartları Tablo 3 ve Tablo 4 de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Eucast Zon Çap Standartları (mm) (Anonim, 2018) 

* NT: No Test Record S: Duyarlı, R: Dirençli 

Tablo 4. CLSI Zon Çap Standartları (mm) (Anonim, 2015) 

Antibiyotikler 
Esherichia coli 

Staphylococcus 
aureus 

Salmonella 
Typhi 

Enterobacter 
aerogenes 

Listeria 
monocytogenes 

Pseudomonas 
aeroginosa 

Enterococcus 
faecalis 

S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R 

Ampicilin 
≥17  14-

16  
≤13  NT NT NT ≥17  14-

16  
≤13  ≥17  14-

16  
≤13  

NT NT NT 
NT NT NT ≥17  - ≤16  

Amoxicillin-
clavulanate  

≥18  14-
17  

≤13  NT NT NT ≥18  14-
17  

≤13  ≥18  14-
17  

≤13  
NT NT NT 

NT NT NT NT NT NT 

Gentamicin GN10 ≥15  13-
14  

≤12  ≥15  13-
14  

≤12  ≥15  13-
14  

≤12  ≥15  13-
14  

≤12  
NT NT NT 

NT NT NT NT NT NT 

Penicilin NT NT NT ≥37 25-
36 

≤26 NT NT NT NT NT NT 
NT NT NT 

NT NT NT NT NT NT 

Erythromycin 
NT NT NT ≥23  14-

22  
≤13  NT NT NT NT NT NT 

NT NT NT 
NT NT NT ≥23  14-

22  
≤13  

Streptomycin  
≥15  12-

14  
≤11  ≥22  13-

21  
≤14  ≥15  12-

14  
≤11  ≥15  12-

14  
≤11  

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Chloramphenicol 
≥18  13-

17  
≤12  ≥18  13-

17  
≤12 ≥18  13-

17  
≤12  ≥18  13-

17  
≤12  

NT NT NT 
NT NT NT ≥18  13-

17  
≤12  

Antibiyotikler 
Esherichia coli Staphylococcus 

aureus 
Salmonella 
Typhi 

Enterobacter 
aerogenes 

Listeria 
monocytogenes 

Pseudomonas 
aeroginosa 

Enterococcus 
faecalis 

S≤ R> S≤ R> S≤ R> S≤ R> S≤ R> S≤ R> S≤ R> 
Piperacillin NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 18 18 NT NT 
Benzylpenicillin 14 14 26 26 14 14 14 14 13 13 NT NT 10 8 
Teicoplanin NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 16 16 
Ampicilin 14 14 NT NT 14 14 14 14 16 16 NT NT NT NT 
Gentamicin 17 14 22 22 17 14 17 14 NT NT NT NT NT NT 
Netilmicin, 15 12 18 18 15 12 15 12 NT NT NT NT NT NT 
Erythromycin NT NT 21 18 NT NT NT NT 25 25 NT NT NT NT 
Clindamycin NT NT 22 19 NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 
Fusidic Acid NT NT 24 24 NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 
Chloramphenicol 17 17 18 18 17 17 17 17 NT NT NT NT NT NT 
Tetracycline NT NT 22 19 NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 
Cefalexin   14 14 NT NT 14 14 14 14 NT NT NT NT NT NT 
Temocillin NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 18 18 NT NT 
Ticarcillin 23 20 NT NT 23 20 23 20 NT NT 18 18 NT NT 
Amoxicillin-clavulanic acid 19 19 NT NT 19 19 19 19 NT NT NT NT NT NT 

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Tetracycline_Rationale_Document_1.0_20091202.pdf
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Sulfonamides  
≥17  13-

16  
≤12  ≥17  13-

16  
≤12 ≥17  13-

16  
≤12  ≥17  13-

16  
≤12  

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Kanamycin  
≥18  14-

17  
≤13  ≥18  14-

17  
≤12 ≥18  14-

17  
≤13  ≥18  14-

17  
≤13  

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Tetracycline 
≥25  16-

24  
≤15  ≥19  15-

18  
≤14 NT NT NT NT NT NT 

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Clindamycin 
NT NT NT ≥21  15-

20  
≤14 NT NT NT NT NT NT 

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Penicilin 
NT NT NT ≥30  27-

30  
≤26 NT NT NT NT NT NT 

NT NT NT 
NT NT NT ≥15  - ≤14  

Piperacillin 
≥30  25-

29  
≤24  NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT ≥33 26-

32 
≤25 NT NT NT 

Ticarcillin 
≥30  25-

29  
≤24  ≥37  30-

36  
≤29  NT NT NT NT NT NT NT NT NT ≥27 22-

26 
≤21 NT NT NT 

Sparfloxacin  
NT NT NT ≥30  23-

29  
≤22 NT NT NT NT NT NT NT NT 

NT 
≥29 22-

28 
≤21 NT NT NT 

* NT: No Test Record S: Duyarlı, R: Dirençli, I: Orta Duyarlı 

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Tetracycline_Rationale_Document_1.0_20091202.pdf
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Sığır Kuyruğu çiçeğinin değişik çözücüler içerisindeki ekstraktlarının antimikrobiyal etkisinin, Eucast ve CLSI 

laboratuvarlarının standartları ile karşılaştırılması Tablo 5’de gösterilmiştir 

 

Tablo 5. Sığır Kuyruğu Çiçeğinin Değişik Çözücüler İçerisindeki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Etkisinin, 

Eucast ve CLSI Laboratuvarlarının Standartları İle Karşılaştırılması 

Bakteri Etanol Metanol Aseton Kloroform Distile Su 
Staphylococcus aureus S R R R S 
Pseudomonas aeroginosa S R I R S 
Listeria monocytogenes I R R R R 
Enterococcus faecalis S R I R S 
Escherichia coli S I R R S 
Salmonella Typhi R R R R R 
Enterobacter aerogenes I R R R I 

* S: Duyarlı, R: Dirençli, I: Orta Duyarlı 

 

Araştırma sonucunda; en fazla etki, 21 mm dilusyon çapı distile su içerisinde çıkartılan ekstrakt ile Escherichia coli 

üzerinde gözlenirken, bunu 20 mm dilusyon çapları ile Staphylococcus aureus (Hem etanol ekstraktı, hem de distile 

su ekstraktı), Pseudomonas aeroginosa (Etanol ekstraktı) ve Enterococcus faecalis (distile su ekstraktı) takip ettiği 

belirlenmiştir. Bu bakteriler sığır kuyruğunun etanol ve distile su ekstraktlarına karşı duyarlıdırlar (Tablo 5).Ayrıca 

Pseudomonas aeroginosa (Distile su ekstarktında) , Enterococcus faecalis ve Escherichia coli (Etanol Ekstraktı) 18 

mm zon çapı ölçülmüştür. 

 

Guo ve ark. (2018) on dört farklı citrus etanol ekstraktının antimikrobiyal etkisinin varlığını gıda kaynaklı patojen 

bakterilerden Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus ve 

Salmonella paratyphi B üzerinde araştırmışlar en fazla etkinin Salmonella paratyphi B (29.99±1.45 mm zon çapı) 

üzerinde olduğunu, bu bakteriyi   Staphylococcus aureus (27,76±0,48 mm zon çapı) ve Listeria monocytogenes 

(25.48±1.41)’in izlediğini bildirmişlerdir. Aynı çalışmada örneklerden hiçbirinin Pseudomonas aeroginosa ( en fazla 

15.73±0.35 mm zon çapı) üzerinde yeterli antibakteriyel aktivite göstermediğini de ifade etmişlerdir. 

 

Yuan ve ark. (2017) 125 farklı bitki ekstraktının Listeria monocytogenes üzerindeki antimikrobiyal etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında; sadece beş bitki ekstraktının bu bakterilerinde antibakteriyel etki gösterdiğini, en fazla 

etkinin ise Atuna racemosa yapraklarının etanol ekstraktının olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Benzer şekilde Boskovic ve ark. (2015) çalışmalarında; kekik uçucu yağının altı farklı gıda patojeni üzerindeki 

etkisinin, en fazla Staphylococcus aureus üzerinde olduğunu, bunu sırasıyla Escherichia coli ve Salmonella 

typhimirium’un izlediğini bildirmişlerdir. 

 

Ağaoğlu ve ark. (2007), et endüstrisinde en fazla kullanılan altı baharatın (kimyon, tarçın, karanfil, rezene, kırmızı 

ezilmiş biber ve anason) Staphylococcus aureus, Klepsiella pneumoniae, Pseudomonas aeroginosa, Enterococcus 
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faecalis, Mycobacterium smegmatis, Micrococcus luteus ve Escherichia coli üzeindeki antibakteriyel etkisini 

inceledikleri araştırmalarında; en fazla etkiyi tarçın ektratının Staphylococcus aureus (32 mm zon çapı) ve Klepsiella 

pneumoniae (22 mm zon çapı) üzerinde gösterdiği belirtmişlerdir. Aynı çalışmada araştırmacılar Pseudomonas 

aeroginosa üzerinde sadece tarçın ektratının (15 mm zon çapı) etki gösterdiğini diğer hiçbir baharat ekstraktının etkili 

olmadığını, ayrıca rezene ekstraktının ise Staphylococcus aureus (10 mm zon çapı) hariç diğer hiçbir bakteri üzerinde 

etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. 

 

Araştırma sonucunda, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecalis’in sığır kuyruğu çiçeklerinin 

sadece etanol ve distile su ekstraklarına karşı duyarlı, diğer ekstraktlarına karşı ise dirençli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Listeria monocytogenes sadece etanol ekstraktına karşı orta duyarlı olduğu tespit edilmesine karşın, Enterobacter 

aerogenes ise, hem etanol hem de distile su ekstratına karşı orta duyarlı olduğu, buna karşın diğer ekstraktlara karşı 

ise, her iki bakterinin de dirençli oldukları belirlenmiştir. Pseudomonas aeroginosa ise; sığır kuyruğunun etanol ve 

distile su ekstraktlarına karşı duyarlı, aseton ekstraktına karşı orta duyarlı, diğer ekstraktlara karşı ise direnç 

göstermiştir. Ayrıca farklı çözücülerden elde edilen tüm sığır kuyruğu çiçek ekstraktları Salmonella typhi üzerinde 

herhangi bir antibakteriyel etki gösterememişlerdir. Bu sonuçlar Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve 

Enterococcus faecalis için konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalara benzerlik göstermesine karşın, Enterobacter 

aerogenes Listeria monocytogenes ve Salmonella Typhi için farklılık göstermektedir. Sığır kuyruğu ekstraktlarının 

(Etanol, Distile su ve aseton) özellikle yapılan pek çok araştırma sonucunun aksine Pseudomonas aeroginosa gibi 

böylesine önemli bir bakteri üzerinde etkili olması ayrıca önem arz etmektedir.  

 

Sonuç 

Bugün Dünya gıda üreticilerinin en büyük sıkıntılarından birisi, üretimde kullanılan antimikrobiyal koruyucu 

katkılardan kaynaklanan sorunlardır. Pek çoğu doğal olmayan bu katkıların kullanılması ile üretilen gıdalar artık 

tüketiciler tarafından çok fazla tercih edilmemektedir. Bu da üretici firmaları yeni alternatif yollar arayışına 

yönlendirmektedir. 

 

Gıdalarda bulunması muhtemel patojen bakterilerin gelişmesini engellemek için çok sayıda baharat ve bitki üzerinde 

uzun yıllardır araştırmalar devam etmekte ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. Yapılan araştırma da elde edilen sonuçlar 

sığır kuyruğu çiçeklerinin de bu amaçla kullanılabileceğini göstermektedir. Sığır kuyruğunun diğer pek çok bitki ve 

baharatın aksine her bölgede kolaylıkla yetişebilmesi, bolca bulunması ve ucuz olması kullanımda diğer alternatiflerine 

kıyasla avantajlar sağlamaktadır. Bu yönde yapılan çalışmaların artması ve alınacak daha fazla pozitif sonuç sayesinde, 

gıdalarda koruyucu olarak kullanılan doğal maddelere sığır kuyruğu çiçeklerinin de eklenmesi hem tüketici ve hem de 

üretici açısından önem arz etmektedir. 
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DİFÜZYON METODU İLE BELİRLENMESİ 
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Özet 

Ihlamur; Tiliaceae familyasına ait çoğunluğu ağaç, bazen de boylu çalı halinde, kışın yaprağını döken, odunsu bir 

bitkidir. Daha çok çiçekleri olmak üzere, çiçek durumunun orta damarından çıktığı brakteler de çiçekler ile birlikte 

drog olarak kullanılmaktadır. Ihlamur; şeker, yağ, kateşin ve gallik asit, tanin, polifenolik bileşikler, organik asit, 

mineral tuz, amino asit, vitamin ve uçucu yağ gibi birçok farklı molekülleri içerir. Etken bileşikleri: Müsilaj (T. 

plathyphyllos %6.5, T. rubra %6.2, T.tomentosa %7.2); flavonlar, özellikle kempferol ve kersetin türevleri; %2 

civarında tanen ve lökoantosiyanidin ;% 0.02-0.1 oranında uçucu yağ taşımaktadır. Bu çalışmada ıhlamur bitkisinin 

çiçeklerinin toplanıp kurutularak, farklı çözücüler içerisinde (Etanol, Metanol, Aseton, Kloroform ve Distile Su) 

ekstraklarının çıkartılması bu ekstrakların bazı gıda patojenleri üzerindeki antibakteriyel etkisinin disk difüzyon 

metodu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda; en fazla etki 20 mm dilusyon çapı ile Staphylococcus aureus karşı distile su içerisinde çıkartılan 

ekstrakta gözlenirken, bunu 19 mm dilusyon çapı Enterococcus faecalis ve 18 mm lik zon çapları ile Escherichia coli 

ve Salmonella Typhi ‘ye karşı yine distile su içerisinde çıkartılan ekstraklarda gözlenmiştir.  

Elde edilen sonuçlar Eucast, CLSI ve Ulusal Mikrobiyoloji laboratuvarlarının referans değerleri ile kıyaslandığında; 

dört patojenin de ıhlamur çiçeğinin distile su ekstraktına karşı duyarlı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ihlamur, ekstrakt, gıda patojeni, disk-difüzyon, antimikrobiyal   

  

 

Abstract 

Linden; The majority of the family Tiliaceae is a tree, sometimes in the form of a large bush, a woody plant that grows 

its leaf in winter. The flowers are used as a drug. Linden; It contains many different molecules such as sugar, fat, 

catechin and gallic acid, tanins, polyphenolic compounds, organic acid, mineral salt, amino acid, vitamin and essential 

oil. Active compounds include: Mucilage (T. platyphyllosa 6.5%, T. rubra 6.2%, T.tomentosa 7.2%); flavones, 
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especially kempferol and quercetin derivatives; About 2% tannin and leucoanthocyanidin, 0.02-0.1% volatile oil. In 

this study; It is aimed to extract the lime plants in different solvents (Ethanol, Methanol, Acetone, Chloroform and 

Distile Water) by collecting and drying the flowers and to determine the antibacterial effect of these extracts on some 

food pathogens by disk diffusion method.  

At the end of the study; The maximum effect was observed in the extract extracted from distilled water against 

Staphylococcus aureus with a diameter of 20 mm. It was observed that the extracts in the distilled water  showed 

inhibition against Escherichia coli and Salmonella Typhi with 19 mm dilution diameter and against Enterococcus 

faecalis with 18 mm zone diameters.  

When the results obtained are compared with the reference values of Eucast, CLSI and National Microbiology 

laboratories; four pathogens were also found to be sensitive to distilled water extract of lime grass. 

Keywords: Linden, extract, food pathogens, disc-diffusion, antimicrobial 

 

Giriş 

Ihlamur; Tiliaceae familyasına ait, anavatanı kuzey yarım küre olan, çoğunlukla ağaç bazen de çalı görünümlü bir 

bitkidir. Türkiye de hemen her yer de kolaylıkla yetişen ıhlamur kışın yapraklarını döken ıhlamur, Haziran ve temmuz 

aylarında sarımsı renkte ve kendine has karakteristik kokuya sahip çiçekler açar. kalp şeklini andıran yapraklarının 

kenarları dişli ve uzun saplıdır. Çiçekleri ise; sarı renkli, 5 taç ve 5 çanak yapraktan oluşmuş bir yapıya sahiptir (Baytop, 

1999; Tuttu ve Ark., 2017). 

Ihlamur ağacının çok sayıda türü bulunmasına karşın Türkiye’de 3 türü doğal olarak (Tilia tomentosa Moench., Tilia 

plathyphyllos Scop., Tilia rubra DC.) bulunmaktadır. Anavatanı Avrupa olan Tilia cordata Mill. İse; daha çok park ve 

bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir (Kayacık, 1982; Anşin ve Özkan, 2006). 

Ihlamur çiçekleri; şeker, yağ, kateşin ve gallik asit, tanin, polifenolik bileşikler, organik asit, mineral tuz, amino asit, 

vitamin ve uçucu yağ gibi birçok farklı molekülleri içerir. Başlıca etken bileşikleri (Tilia cordota); 6,10,14-trimethyl-

2-pentadecanone (11-20 %), tricosane (6-17 %), heneicosane (3-9 %), nonanal (7 %), octadeca-9,12-dienoic acid (7 

%), linalool (4 %), menthone (3 %), borneol (2 %), menthol (3 %), terpinen-4-ol (1 %), p-cymene-8-ol (2 %), carvone 

(6 %), E-anethole (8 %), thymol (3 %) of E-β-damascenone (4 %), methyl eugenol (4 %), neryl acetone (4 %), δ-

amorphene (2 %), lilial (2 %), caryophyllene oxide (1 %), humulene epoxide II (1 %), epi-α-muurolol (1 %), kaurene 

(4 %), Müsilaj (T. plathyphyllos %6.5, T. rubra %6.2, T.tomentosa %7.2); flavonlar, özellikle kempferol ve kersetin 

türevleri; %2 civarında tanen ve lökoantosiyanidin ;% 0.02-0.1 oranında uçucu yağ taşımaktadır (Kowalski ve 

ark.,2017). 

Günlük diyetimizde tükettiğimiz gıdalar içerisinde üç farklı mikroorganizma grubu bulunabilir. Bu üç gruptan birisi 

olan patojen mikroorganizmalar, gıdaların bozulmasına yol açabildiği gibi, gıda kaynaklı yeni salgın vakalarının ortaya 

çıkmasına da neden olabilmektedir. Son yıllarda ilaçlara ve dezenfektanlara dirençli bakterilerin ortaya çıkış oranında 
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ciddi bir artış gözlenmektedir. Bunun sonucunda ise, bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyon ve gıda zehirlenmelerin 

morbidite ve mortalitenin oranlarında artış gözlenmiştir (Miladi et.al, 2016).  

Gıda kaynaklı hastalık salgınları artık bölgesellikten çıkıp, küresel bir boyut kazanmış ve uluslararası bir sorun halini 

almıştır (Mohamadi ve ark.,2017).  Bugün Dünyada her yıl patojen mikroorganizmalar ve onların neden olduğu gıda 

zehirlenmeleri nedeniyle binlerce insan etkilenmektedir. Buna ek olarak saprofit mikroorganizmalar yüzünden de 

tonlarca gıda tüketim öncesinde kullanılamaz hale gelmektedir. Tüm bunlara ek olarak, insan nüfusu ve kentleşmenin 

artışı, kişi başına düşen gelir, küreselleşme, tüketici eğilimlerindeki değişiklikler beslenme alışkanlıklarımız 

değişmesine yol açmıştır (Dhama ve ark.,2013).  Bu nedenlerle, gıda üreticileri gıdaların raf ömrünü uzatmak ve 

gıdalarda patojenlerin gelişmesini önlemek amacıyla pek çok kimyasal koruyucu kullanılmaktadır (De Souza et.al, 

2005; Heredia ve Garcia, 2018). 

Bu araştırmada; çayı bütün Dünyada bolca ve sevilerek tüketilen, yıllardır alternatif tıbta kullanılan ıhlamur 

çiçeklerinin, değişik çözücülerdeki eksktraklarının bazı önemli gıda kaynaklı patojenler üzerindeki antibakteriyel 

etkileri disk difüzyon metodu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Baharat Ekstraktlarnın Hazırlanması 

Araştırma kullanılan ıhlamur çiçekleri (Tilia cordota), Türkiye’de baharatlar üzerine üretim yapan özel bir firmadan 

kurutulmuş (doğal yolla) şekilde temin edildi. Ardından ıhlamur çiçekler öğütücü değirmen yardımı ile toz haline 

getirildi. Toz haline getirilen çiçeklerden 100’er gram tartılarak, üzerlerine 400’er ml %80’lik etil alkol, metanol, 

aseton, kloroform ve distile su ilave edildi. Ardından 24 saat boyunca shaker (WiseShake® SHO-2D) kullanılarak 120 

rpm de karıştırıldı. Süre sonunda karışımlar sterilize 22 mm filtre kağıdından süzülerek, rotary evaporatöre (Heidolph 

Hei-VAP value) alınarak 100 rpm devirde ve 60 0C sıcaklıkta çözücü ve ekstrak kısımları birbirinden ayrıldı. 

Bakteriler 

Araştırmada Esherichia coli ATCC 25922, Listeria monocytogenes ATCC 51774, Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Enterococcus aerogenes ATCC 13048, Pseudomonas aeroginosa ATCC 10145, Enterococcus faecalis ATCC 51299, 

Salmonella Typhi ATCC 6539 ve bakterileri kullanıldı. 

Ekstrak İçeren Disklerinin Hazırlanması  

Çıkartılan ekstraktlarlardan 5’er ml steril petri kutuları içerisine alınarak ve üzerine boş antibiyotik diskleri 

(Bioanalyse) yerleştirildi. Disklerin ekstrakları emmesi için petri kutuları kapakları kapalı şekilde 1 saat boyunca 

buzdolabında (4 0C’de) bekletildi. 

İnokulumların Hazırlanması  

Araştırmada kullanılacak bakteriler, seçici olmayan besiyerinde üremiş bir gecelik kültürlerden, tek düşmüş 

kolonilerden steril bir öze yardımıyla alındı. Alınan koloniler fizyolojik tuzlu su içerisinde homojen bir bulanıklık 
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oluşacak şekilde kadar süspanse edildi. Elde edilen inokulum süspansiyonunun yoğunluğu 0,5 McFarland standardına 

eşit olacak şekilde ayarlandı. Yoğunluk kontrolü McFarland bulanıklık standardı ile kontrol edildi (Bauer ve ark., 

1959, Bauer ve ark., 1966). 

 

Disklerin Yerleştirilmesi ve İnkubasyon 

 

Elde edilen inokulumlar 15 dakika içerisinde herhangi bir katkı içermeyen oda sıcaklığındaki Muller Hinton Agara 

(Merck 1,05437) (MHA) inokule edildi. İnokulasyon işleminde; steril bir eküvyon çubuğu hazırlanan bakteri 

süspansiyonuna daldırıldı, içerisinde birkaç kez döndürüldü, süspansiyonun dışında tüpün iç duvarına bastırılırsak 

eküvyon üzerindeki fazla sıvının uzaklaştırılması sağlandı. Ardından inokulasyon steril pamuklu eküvyon çubuğu 

kullanılarak MHA yüzeyine üç yönde eşit olarak yayıldı. 

 

Besiyerinin inokulasyonu emmesi için 10 dakika beklendikten sonra, ıhlamur çiçeği ekstraları emdirilmiş diskler ayrı 

ayrı plaklara, birbirlerinden yeteri uzaklıkta, zonların birbirine değemeyeceği kadar uzaklıkta yerleştirildi. Daha sonra 

petri kutuları 35 ºC de etüvde 18-20 saat tablo 1 de belirtilen koşullarda inkubasyona bırakıldı. (Bauer et.al, 1959, 

Bauer et.al, 1966). 

 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Bakteriler ve İnkubasyon Koşulları 

Bakteri İnkubasyon Koşulları Kullanılan Methot 
Esherichia coli  

 
35±1 °C de aerobik 16-20 saat. 
 

 
 
 
Eucast.org (Anonymous 
2018) 

Staphylococcus aureus 
Salmonella Typhi 
Enterobacter aerogenes 
Pseudomonas aeroginosa 
Enterococcus faecalis 
Listeria monocytogenes 35±1 °C ‘de hava ve % 5 CO2 karışımı 16-

20 saat. 
 

İnkubasyon süresi sonunda oluşan zonların çapları, yeterli bir ışık altında digital bir kumpas yardımıyla ölçüldü. 

Tartışma 

Değişik çözücüler içerisinde hazırlanan Ihlamur çiçeği ekstraklarının bazı gıda patojenleri üzerindeki antimikrobiyal 

etkilerinin disk difüzyon metoduna göre belirlenmesi ile elde edilen sonuçlar tablo 2 de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Değişik Çözücüler İçerisinde Hazırlanan Ihlamur Çiçeği Ekstraklarının Bazı Gıda Patojenleri 

Üzerindeki Antimikrobiyal Etkileri (mm zon çapı) 

Bakteri Etanol Metanol Aseton Kloroform Distile Su 
Staphylococcus aureus 18 9 10 7 20 
Pseudomonas aeroginosa 15 12 14 10 17 
Listeria monocytogenes 13 8 7 7 14 
Enterococcus faecalis 17 11 12 9 19 
Escherichia coli 16 12 11 10 18 
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Salmonella Typhi 16 11 10 9 18 
Enterobacter aerogenes 16 11 9 8 16 

 

Tablo 3’de Eucast (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) ve Tablo 4’de ise, CLSI 

(Clinical & Laboratory Standarts Institute) laboratuvarlarının araştırmamızda kullandığımız patojenlerin üzerinde bazı 

antibiyotiklerin direnç ve duyarlılık standartları verilmiştir. 

Tablo 5’de ıhlamur çiçeğinin değişik çözücüler içerisindeki ekstraklarının antimikrobiyal etkisinin, Eucast ve CLSI 

laboratuvarlarının standartları ile karşılaştırılması gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Ihlamur Çiçeğinin Değişik Çözücüler İçerisindeki Ekstraklarının Antimikrobiyal Etkisinin, Eucast ve 

CLSI Laboratuvarlarının Standartları İle Karşılaştırılması 

Bakteri Etanol Metanol Aseton Kloroform Distile Su 
Staphylococcus aureus S R R R S 
Pseudomonas aeroginosa R R R R R 
Listeria monocytogenes I R R R I 
Enterococcus faecalis S R R R S 
Escherichia coli S R R R S 
Salmonella Typhi S R R R S 
Enterobacter aerogenes I R R R I 

* S: Duyarlı, R: Dirençli, I: Orta Duyarlı 

Ihlamur çiçeğinin 5 farklı çözücüdeki ektraktlarının, yedi farklı gıda kaynaklı patojen bakteri üzerindeki antibakteriyel 

etkisi (Tablo 4) Eucast ve CLSI standartları ile karşılaştırıldığında (Tablo 5) Staphylococcus aureus, Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli ve Salmonella Typhi nin ıhlamur çiçeğinin sadece distile su ve etanol ekstraklarına karşı 

duyarlı olduğu, diğer çözücülerden elde edilen ekstraklara karşı ise dirençli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 3. Eucast Zon Çap Standartları (mm) (Anonim, 2018). 

NT: No Test Record S: Duyarlı, R: Dirençli 

Tablo 4. CLSI Zon Çap Standartları (mm) (Anonim, 2015) 

Antibiyotikler 
Esherichia coli Staphylococcus 

aureus 
Salmonella 
Typhi 

Enterobacter 
aerogenes 

Listeria 
monocytogenes 

Pseudomonas 
aeroginosa 

Enterococcus 
faecalis 

S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R 

Ampicilin 
≥17  14-

16  
≤13  NT NT NT ≥17  14-

16  
≤13  ≥17  14-

16  
≤13  

NT NT NT 
NT NT NT ≥17  - ≤16  

Amoxicillin-
clavulanate  

≥18  14-
17  

≤13  NT NT NT ≥18  14-
17  

≤13  ≥18  14-
17  

≤13  
NT NT NT 

NT NT NT NT NT NT 

Gentamicin GN10 ≥15  13-
14  

≤12  ≥15  13-
14  

≤12  ≥15  13-
14  

≤12  ≥15  13-
14  

≤12  
NT NT NT 

NT NT NT NT NT NT 

Penicilin NT NT NT ≥37 25-
36 

≤26 NT NT NT NT NT NT 
NT NT NT 

NT NT NT NT NT NT 

Erythromycin 
NT NT NT ≥23  14-

22  
≤13  NT NT NT NT NT NT 

NT NT NT 
NT NT NT ≥23  14-

22  
≤13  

Streptomycin  
≥15  12-

14  
≤11  ≥22  13-

21  
≤14  ≥15  12-

14  
≤11  ≥15  12-

14  
≤11  

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Chloramphenicol 
≥18  13-

17  
≤12  ≥18  13-

17  
≤12 ≥18  13-

17  
≤12  ≥18  13-

17  
≤12  

NT NT NT 
NT NT NT ≥18  13-

17  
≤12  

Antibiyotikler 
Esherichia coli 

Staphylococcus 
aureus 

Salmonella 
Typhi 

Enterobacter 
aerogenes 

Listeria 
monocytogenes 

Pseudomonas 
aeroginosa 

Enterococcus 
faecalis 

S≤ R> S≤ R> S≤ R> S≤ R> S≤ R> S≤ R> S≤ R> 
Piperacillin NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 18 18 NT NT 
Benzylpenicillin 14 14 26 26 14 14 14 14 13 13 NT NT 10 8 
Teicoplanin NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 16 16 
Ampicilin 14 14 NT NT 14 14 14 14 16 16 NT NT NT NT 
Gentamicin 17 14 22 22 17 14 17 14 NT NT NT NT NT NT 
Netilmicin, 15 12 18 18 15 12 15 12 NT NT NT NT NT NT 
Erythromycin NT NT 21 18 NT NT NT NT 25 25 NT NT NT NT 
Clindamycin NT NT 22 19 NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 
Fusidic Acid NT NT 24 24 NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 
Chloramphenicol 17 17 18 18 17 17 17 17 NT NT NT NT NT NT 
Tetracycline NT NT 22 19 NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 
Cefalexin   14 14 NT NT 14 14 14 14 NT NT NT NT NT NT 
Temocillin NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 18 18 NT NT 
Ticarcillin 23 20 NT NT 23 20 23 20 NT NT 18 18 NT NT 
Amoxicillin-clavulanic acid 19 19 NT NT 19 19 19 19 NT NT NT NT NT NT 

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Tetracycline_Rationale_Document_1.0_20091202.pdf
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Sulfonamides  
≥17  13-

16  
≤12  ≥17  13-

16  
≤12 ≥17  13-

16  
≤12  ≥17  13-

16  
≤12  

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Kanamycin  
≥18  14-

17  
≤13  ≥18  14-

17  
≤12 ≥18  14-

17  
≤13  ≥18  14-

17  
≤13  

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Tetracycline 
≥25  16-

24  
≤15  ≥19  15-

18  
≤14 NT NT NT NT NT NT 

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Clindamycin 
NT NT NT ≥21  15-

20  
≤14 NT NT NT NT NT NT 

NT NT NT 
NT NT NT NT NT NT 

Penicilin 
NT NT NT ≥30  27-

30  
≤26 NT NT NT NT NT NT 

NT NT NT 
NT NT NT ≥15  - ≤14  

Piperacillin 
≥30  25-

29  
≤24  NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT ≥33 26-

32 
≤25 NT NT NT 

Ticarcillin 
≥30  25-

29  
≤24  ≥37  30-

36  
≤29  NT NT NT NT NT NT NT NT NT ≥27 22-

26 
≤21 NT NT NT 

Sparfloxacin  
NT NT NT ≥30  23-

29  
≤22 NT NT NT NT NT NT NT NT 

NT 
≥29 22-

28 
≤21 NT NT NT 

NT: No Test Record S: Duyarlı, R: Dirençli, I: Orta Duyarlı

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Tetracycline_Rationale_Document_1.0_20091202.pdf
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Araştırma sonucunda en fazla etkinin 20 mm zon çapı ile Staphylococcus aureus üzerinde olduğu, bunu sırasıyla 

19 mm zon çapı ile Enterococcus faecalis ve 18 mm zon çapları ile Escherichia coli ve Salmonella Typhi’nin 

izlediği belirlenmiştir. Benzer şekilde aynı bakterilerin ıhlamur çiçeğinin etanol ekstraktınında karşıda da duyarlı 

olduğu (Tablo 5) tespit edilmiştir. Listeria monocytogenes ve Enterobacter aerogenes patojenlerinin hem distile 

su ve hem de etanol eksratlarına karşı orta duyarlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ıhlamur çiçeğinin hiçbir 

ekstaktının, Pseudomonas aeroginosa üzerinde herhangi bir antimikrobiyal etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Xiao-Fang ve ark. (2018), yedi farklı bitkiden elde edilen uçucu yağların bazı gıda patojenleri üzerindeki 

antibakteriyel etkilerini araştırdıkları çalışmalarında; araştırma sonuçlarımıza benxer şekilde tarçın uçucu yağının 

Escherichia coli ve Staphylococcus aureus üzerinde 23,50 mm, Salmonella typhimirium üzerinde ise 24,32  zon 

oluşturduğunu bildirmişlerdir. 

 

Benzer şekilde Kacániová ve ark. (2017) tarafından yapılan diğer bir araştırmada; 21 farklı bitki ekrtaktının 

balıklardan izole edilen 5 farklı Pseudomonas türü üzerindeki antibakteriyel etkisi incelenmiş ve bütün türlerin 

çalışmada kullanılan bitki ekstraklarına dirençli olduğu belirlenmiştir. 

 

Petretto ve ark (2018) çalışmalarında ise; 8 farklı türde kimyon uçucu yağlarının üç farklı Listeria monocytogenes 

şusu üzerindeki antibakteriyel etkisini incelemişler ve sonuçta tüm şusların kimyon uçucu yağına karşı farklı 

derecelerde duyarlı olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Keskin ve Toroğlu (2011) 12 farklı bitkinin etil asetat, aseton ve metanol ekstraklarının, Klebsiella pneumonia, 

Bacillus megaterium, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter cloaca 

Corynebacterium xerosis ve Enterococcus faecalis üzeindeki antimikrobiyal etksini araştırdıkları çalışmalarında 

farklı baharatların ekstraklarının 7-24 mm aralığında antibakteriyel aktivite gösterdiğini, en fazla etkinin 24 mm 

zon çapı ile Eugenia caryophyllata (karanfil)’e ait olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Araştırma sonucunda, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis ve Salmonella Typhi in 

ıhlamur çiçeğinin etanol ve distile su ekstraklarına karşı duyarlı, diğer ekstraklara karşı ise dirençli olduğu, Listeria 

mnocytogenes ve Enterobacter aerogenes’in sadece etanol ve distile su ekstarktlarına karşı orta duyarlı, diğer 

ekstraklara karşı dirençli olduğu ve Pseudomonas aeroginosa’nın ise tüm ekstraklara karşı dirençli olduğu 

belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 

Salmonella Typhi ve Pseudomonas aeroginosa için konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalara benzer olmasına karşın, 

Listeria mnocytogenes ve Enterobacter aerogenes’için farklı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Sonuç 

Gıdalarda bulunan patojen mikroorganizmalar hem gıdaların bozulmasına hem de gıda kaynaklı hastalıkların ve 

gıda zehirlenmelerin ortaya çıkmasına neden olabildikleri için, gıda üretiminde bu patojenlerin gelişimini 

engelleyen çok sayıda ve türde koruyucu katkı maddesi kullanılmaktadır. Kullanılan bu katkıların büyük 

çoğunluğu yıllardır birçok problemi ve soruyu da beraberinde taşımaktadır. Bu nedenle gıda üreticileri son yıllarda 
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kullandıkları mevcut maddelerden kaynaklı olası sağlık sorunlarından ve tüketicilerden gelen tepkilerden dolayı 

kullandıkları antimikrobiyal koruyucu katkılara alternatif olarak doğal koruyucu maddeler arayışına girmişlerdir.  

 

Farklı bitkilerin ve baharatların gıda muhafazasında kullanım olanakları üzerinde bugüne kadar pek çok çalışma 

yapılmış ve bu çalışmalardan da ciddi anlamda olumlu sonuçlar alınmıştır. Ihlamurun yaprakları ve özellikle 

çiçekleri içerdikleri etken maddelerden dolayı tüm Dünyada uzun zamandan beri tıbbi amaçlı olarak etkin bir 

şekilde zaten kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışma sonuçları, ıhlamur çiçeklerinin de gıda üretiminde doğal 

koruyucu olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Ihlamur diğer pek çok alternatifinin aksine çok geniş bir coğrafya da yetişen, kolay bulunabilen, uzun süre 

rahatlıkla muhafaza edilebilen ve ucuz bir bitkidir. Bu özellikleri de kullanılabilirlik derecesini artırmaktadır. 

Ihlamur çiçeğinin gıda sanayisinde kullanım olanaklarına yönelik yapılacak yeni çalışmalar ile, mevcut olarak 

kullanılan doğal antimikrobiyal koruyuculara ek olarak, bu bitkininde gıda sanayisinde kullanımının alanlarının 

artacağı düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 
Aim: Land use decisions effect positively or negatively to the watershed natural functions by affecting water flow 
and water quality in land use plans. This survey’s goal is to reveal the impacts of land use on the river basin to 

socio economic lifestyle in the sample watershed’s settlements. Altınapa is not only a natural river basin but also 

it supplies fresh water to the Konya Metropolitan by means of Altınapa Dam. Therefore, the quality of the water 

in the Altınapa basin will be evaluated according to the natural microflora angle and the presence or absence of 
contamination of pathogenic microorganisms. 
Material and Methods: In this study, samples from surface, deep and shore parts of the stream which is actively 
used by the local people of Küçükmuhsine in Altınapa Dam basin were investigated for seeded and fecal coliform 

bacteria by means of Membrane Filter Method at Necmettin Erbakan University Biology Department Laboratory 
after samples were taken at appropriate conditions. The presence of bacteria such as coliform is checked to 
determine if there is a sewerage contamination and pathogens are present.  
Findings: Environmental and natural source usage information was synthesized with physical, chemical and 
bacteriological experimental results and socio-economical components being one of the indicators of sustainable 
usage of water drainage basin, surveys conducted at the site and information gathered from official institutions 
and solution proposals were offered. There is an increase in microorganisms such as bacteria and viruses in 
nonchlorinated water. 
 
Results: The protection of the Altinapa basin, which faces the threats of both drought and pollution and meets the 
need for a large drinking water of Konya, is of great importance for the health of the people of the region. The 
protection of the natural biological diversity of the basin environment and the provision of ecological balancing is 
especially important in order to naturally remove human influences that threaten the ecosystem. Besides, regular 
control of the watershed environment is crucial for early detection of human and animal pollution and to ensure 
that basin waters can be used as drinking water. For this reason, city network water is chlorinated before use. 
 
 
Keywords: River Basin, Land Use, Basin Planning, Basin Management. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 

Problems associated with environmental problems had been first debated in 1970s at global scale. Some decisions 
were taken at universal scale regarding for sustainable usage of limited natural sources by means of establishment 
of United Nations (UN) Environment Organization (1970), Stockholm Declaration (1972), Argentina UN Water 
(1977), Report of World Environment and Progress Commission named Our Common Future (1987), Dublin 
Statement (1992), Rio Declaration (1992).  [www.yerelnet.org.tr/yerep.php]. Principles of balanced usage of 
limited natural sources while protecting incontestable rights of recent and future generations and acquiring 
ecosystem balance intended to protect them create a planning concept index which extends up to our day. [Hardi 
and Zdan, 1997], [McCool-Stankey, 2004]. One of the most argued topics in recent days is about the measurement 
of sustainability. Social and political characteristics also searched for beside technical specifications in the 
selection of indicators related to this topic [Dale and Beyeler, 2001]. Human activities are in a constant interaction 
while shaping socio-economical indicators and effecting environmental state and natural source indicators. 
Sustainability criteria can be measured in a correct manner by investigating every situation socio-economically 
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and ecologically after determining positive and negative sides of these respond levels by means of holistic point 
of view [McCool-Stankey, 2004]. 

Altınapa water drainage basin supplying Konya Metropolitan City Center will be investigated in this proceeding 
whether it is sustainably used. Only Altınapa Dam is used for potable water, utility water and industrial purposes 

although there are 6 different dam structure designed for Konya city –which are Apa, Altınapa, May, Sille, Ayrancı 

and İvriz. There are seventeen villages, two towns, a lot of scattered upland and com settlements in the river basin. 

Attaining an accurate data set is very difficult because of the rural utilization form and separate basin boundaries 
from administrational boundaries. Hence, general prediction was performed by the help of observation at the site 
and survey techniques after determination of 1% meaningful sample area in the study. Tepeköy and Başarakavak 

settlements and also Küçükmuhsine village were selected into sample area because the former ones among 
investigated settlements are the biggest settlements of the basin and their status are at municipality level and latter 
one is in the short range protection area.  The common feature of each three settlement is their settling along stream 
beds and their direct effects to the Altınapa basin via these streams. Environmental and natural source usage 

information was synthesized with physical, chemical and bacteriological experimental results and socio-
economical components being one of the indicators of sustainable usage of water drainage basin, surveys 
conducted at the site and information gathered from official institutions and solution proposals were offered. 

Water in settlements or close to industrial zones create suitable environments to grow and spread of pathogenic 
microorganisms. The presence of bacteria such as coliform is checked to determine if there is a sewerage 
contamination and pathogens are present. Even if there are very few pathogens, these pathogens can multiply 
rapidly in the appropriate environment. For this reason, city network water is chlorinated before use. There is an 
increase in microorganisms such as bacteria and viruses in nonchlorinated water. 

Waterborne epidemics are called water epidemics. Many pathogenic bacteria and viruses, such as salmonella, 
vibrio, shigella, anthrax, brucellose, and ruam, contaminate water via the feces of the carriers. These cause 
epidemics such as cholera, typhoid, dysentery and infectious hepatitis (MEB, Environmental Health, 2011). 

 
 

MATERIAL and METHODS 

  GENERAL PROPERTIES OF ALTINAPA WATER DRAINAGE BASIN 

Konya Altınapa potable water drainage and usage basin is located at the west of Konya city while standing at the 

intersection point of Kadınhanı and Ilgın towns in the north, Höyük and Beyşehir towns in the west and Selçuklu 

town in the south. Altınapa dam is a sub basin of Konya closed basin and it is the biggest one among sub basins. 
Altınapa Dam was established at 1967 in the basin that was fed by the most important streams of the region; 

Uluçay, Darboğaz Kışla, Hüyük, Dilekçi, Ulumuhsine, Küçükmuhsine, Kubbe, Sulu ve Han Dere and their 
branches. Konya Metropolitan Municipality was declared the region as potable-utilization basin and defined basin 
boundaries at 1989.  Altınapa has a topography with changing wavy and sharp characteristics with changing slope 
values between 0.2 and 0.5 from dam lake to hillsides [Konya DSİ İl Md. 2004]. Yearly average fall (rain) amount 
is 324mm. Rain amounts are at the highest level at May and December months and at the least level at August 
[Konya Meteoroloji İl Md., 2004]. Basin population was determined as 5000 people according to non-official 
findings of the Metropolitan Municipality. The biggest settlements in the basin are Tepeköy and Başarakavak 

villages which’s status at municipality level whereas Mülayim Köy, Akpınar Köyü, Küçükmuhsine ve Ulumuhsine 
villages follow them. [Tablo1].  

Table 3. Population Structure Of The Settlements In The Basin [DİE, 042;1998-2002]. 

Population
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T
epeköy 

Selahaddin 

S
aray

p
ın

ar 

M
ülayim

 

1990 1869 2049 104 559 56 4118 329 1098 829 
2000 417 2409 115 409 119 4609 314 305 426 

Population 
growth rate 
(%) 

-0,49 +0,12 +0,11 +0,14 +0,21 +0,11 -0,10 -0,36 -0,19 
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SOCIO-ECONOMICAL STRUCTURE OF THE BASIN 

Socio-economical structure of the basin was assessed with surveys due to data acquisition difficulty mentioned in 
the introduction section. Household size of Tepeköy and Başarakavak municipalities are changing averagely 

between 6-10 people at the 49% of the surveys while the size is changing between 1-5 people at the 68% of the 
surveys of Küçükmuhsine village. When the three settlements were evaluated according to family numbers in the 
household, it was observed that 68% of the attendants in the survey were single families, 23% of the attendants in 
the survey were two families in one household and 6% of the attendants in the survey were three or more families 
in one household. Therefore it was understood that more than two families are settled in one house among surveyed 
households at a rate of 34%. 79% of the families among surveyed households have 1 to 6 children, 8% of the 
families among surveyed households have children number over seven and 13% of the families among surveyed 
households have no child. 93% of the attendants of the survey are literate and among them 83% graduated from 
primary school, 9% graduated from high school (lycea) and 7% graduated from university. Rate of temporary and 
permanent emigrates to outside of the settlement from the family in the last 5 years is 34% and 44% among them 
are their own children, 38% of them are their brother/sister and 18% of them are parents. About immigrated 
locations, 48% of them answered Konya city center and others answered as touristical cities such as Antalya, 
Aydın and Mersin and abroad. 56% of them indicated finding a job as an emigration cause and 44% of them 

indicated marriage as an emigration cause. Vocational distribution among survey attendants is as 39% agriculturist, 
26% laborer, 9% tradesman, 6% governmental officer, 2% student and 1% craftsman. It was determined that 21% 
of the households go outside of the settlement as seasonal worker and among them the majority decide Konya city 
center. When monthly wages of the attendants of the survey are evaluated in the other hand, it can be seen that 
37% of them receive below 100 TL, 22% of them receive 101-200 TL, 15% of them receive 201-300 TL, 8% of 
them receive 301-400 TL and remaining 15% of them receive over 400 TL. Related to the income level, it was 
found by means of various survey questions that 91% of them don’t pay rent to their house, 9% of them are tenant, 

17% of them have their own car and 78% have their own farm field. In the survey section that the satisfaction 
(pleasure) of the settlers were questioned, garbage problem and sewer problem were emphasized at rates of 43% 
and 54% respectively for each three settlements and potable water and electricity problems were defined as 
problems by a lower ratio which was 20%. On the other side, nearly 90% of the attendants stated that they were 
happy about their surroundings and they weren’t thinking to emigrate from the region though they would moved 

to Konya city center in a compulsory situation.   

 BIOLOGICAL STRUCTURE OF THE BASIN 

Sustainability in urbanization is also depended to protection of the natural habitat beside planned and systematical 
(regular) urbanization. In this context, urban expansion is threaten life areas of living things together with changing 
basin vegetation cover, inaccurate utilization of fields, rapid changes in flora and fauna and these make water 
composing the most important part of the basin ecosystem to be contaminated. 
In the last century, there has been a remarkable increase in urbanization in proportion to the population growth 
with the developments in industry and technology. Depending on urbanization, many factors threaten biodiversity, 
such as the conversion of many land into arable field, overgrazing, drying of wetlands and usage of various 
pollutants (Yücel M, Babuş D.). 
The International Union for Conservation of Nature (IUCN) 2013 data states that factors affecting biological 
diversity can be examined in six groups. These factors are listed as habitat loss and fragmentation, invasive species, 
pollution, climate change, overuse and rapid population growth. 
Depending on the rate of population growth especially in developed countries, various cautions need to be taken 
in order to ensure the conservation and sustainability of natural resources and biodiversity. These cautions include 
the protection of important local biodiversity in an urbanized environment, the creation of corridors for natural 
populations, the understanding of the species' response to environmental change, the maintenance of human 
communication and environmental education, the identification of ecosystem benefits, the fulfillment of ethical 
responsibilities, development of human well-being (Selim C. et al. 2015). 
According to the Ramsar Convention, Turkey’s wetlands contain various habitats including lakes, rivers, salt 
marshes, marshes, peat beds etc. There are 76 important wetlands in Turkey. Turkey is a water-restricted country 
in terms of water resources and annual water consumption per capita. According to TUIK's vision for 2030, 
Turkey's population will reach 100 million and the amount of water available per person is estimated to be 1000 
m3 (DPT 2007-2013). Taking necessary precautions for the future is very important and vital. 
 
 
RESULTS and DISCUSSION 
 
 WATER CONTAMINATION 
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 According to WHO (1984), microorganisms, algae, phytoplankton, protozoa, molluscs and crustaceans 
may be found in a water source. The presence of these non-pathogenic microorganisms at a certain rate has no 
harmful effect on the quality of the water. In fact, protozoa helps to clean the waters by destroying bacteria. 
However, an excessive increase of them can adversely affect the taste, smell and color of the water.  
Microorganisms found in water microflora can be grouped as microorganisms naturally in water, microorganisms 
passing from soil to water, and microorganisms passing into the water by human and animal wastes. 
Microorganisms found in water include Spirillum, Vibrio, Pseudomonas, Achromobacter, Chromobacter species 
and some species of Micrococcus and Sarcina. The microorganisms passing from the soil into the water are mixed 
with the water by washing the soil. Bacillus, Streptomyces and Enterobacteriacea are the examples of the 
saprophytic species.  
 Microorganisms that pass into the water with human and animal wastes are probably intestinal pathogens 
such as Esherichia coli, Streptococcus faecalis, Clostridium perfiringens and Salmonella and Vibrio comma (MEB, 
Çevre Sağlığı, 2011). 
Determining pathogen microorganisms in water analysis is the ideal way. However coliform bacteria and E. coli 
searching is utilized as a contamination indicator because searching aforementioned microorganisms is hard and 
time consuming.  Coliforms constitute most of the bacteria in human and animal manure. Absence of Coliform in 
the water (in the routine tests) indicates that the water is clean and if Coliform amount is higher than a specific 
limit then it indicates danger. In this study, samples from surface, deep and shore parts of the stream which is 
actively used by the local people of Küçükmuhsine in Altınapa Dam basin were investigated for seeded and fecal 

coliform bacteria by means of Membrane Filter Method at Selçuk university Biology Department Laboratory after 
samples were taken at appropriate conditions [Table.3,4,5]. Low water circulation in the dam and long day light 
period called as photo-period cause a plankton growth and therefore they cause to a change in water quality and 
visual pollution when there is low oxygen. 
Due to rapid population increase and none the less decreasing agricultural lands, cultivation measures such as 
fertilizers, irrigation and pesticide usage have been taken to enhance product amount acquired per unit area. Water 
pollution occurs by means of especially nitrogenous fertilizers when it is washed toward underground and potable 
water sources and phosphorous fertilizers causing eutrophication event. Additionally, nitrate concentrations of 
pool and spring water were measured by means of UV-spectrometer and nitrate pollution reaching to maximum 
limits of potable water standards of TS and WHO was observed. When pesticides are used at high amounts, they 
reaches to human body directly by merging in to potable water or entering to food chain when these water sources 
are used for agricultural purposes and they cause health problems in the long run.  
 
 
 
 
 

Table 4. Altınapa Dam Water (Raw-Crude Water) And Bacteriologic Analysis Results Of Küçükmuhsine 
Stream 

Sample station Sample 
type 

Coliform 
(mg/100ml) 

E. coli Other Bacteria Total 
Bacteria 
Number 

Altınapa Shore 960 20 - 2120 

Altınapa  Surface 1213 30 - 1602 

Altınapa Deep 820 - - 960 

Küçükmuhsine 
Stream 

Shore 1320 858 Salmonella 
(1600) 

3120 

Küçükmuhsine 
Stream 

Surface 2820 960 Salmonella(620) 
Streptococ(340) 

4750 

 

Table 5. Analysis Of Water Samples Taken From Water Decontamination Facility Exit And Potable Water 
Sources Supplying Potable Water Need Of Konya City Center   

 Al B Cu Zn Fe Ca Cd Cr Pb Mg Mn Ni Na Se 
Potable water 
decontamination 
exit (mg/L) 

0,0152 0,0162 0,0030 0,0007 0,0059 52,6415 0,0008 0,0019 0,0059 13,6300 0,0012 0,0008 7,1246 0,0000 
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Table 6. Phisical And Chemical Analysis Results At Potable Water Decontamination Facility  

PARAMETERS 
RAW 
WATER 

DECONTAMINATED 
WATER 

Higher and lower 
limit values 
according to TS 266 
(Clean water) 

pH 8,1-7,70 7,5 6,5<pH<9,2 

Conductivity EC 
(micromho/cm) 200C’de 

300-400 320-410 400-2000 

Temperature (C) 5-25 5-25 12-25 

Taste and smell odorless Odorless 
Idiosyncratic, 
odorless 

Color (Pt/Co Scalası) 10<15 0<5 1-20 

Turbidity (NTU) 5-50 0,5 5-25 

Suspended (unsettled) 
Solid particle amount 
(mg/lt) Dried at 105 0C’de 

Kurutulmuş 

9,6-25 0,4 0-1 

Total Dissolved Matter 
(mg/lt) at 180 0C 

220-320 210 0-1500 

Alkaline (mg/lt) CaCO3 180-200 175  

Total hardness (mg/lt) Ca 
CO3 

186-220 190-210  

Calcium ion Ca++ (mg/lt) 48-64 48-64 100-200 

Magnesium ion Mg++ 
(mg/lt) 

14-19 14-19  

Ferrous (Fe) (mg/lt) 0,13 0,01 30-50 

Manganese (Mn) (mg/lt) 0,2  50-200 

Aluminum (Al) (mg/lt) 0,04 0,08 20-50 

Chloride Cl- (mg/lt) 11 18 0,05-0,2 

Sulfide SO4
-2(mg/lt) 29 45 25-600 

Nitrate NO3 (mg/lt) 3-6 4 25-250 

Nitrite NO2(mg/lt) 0,08-0,15  25-50 

Ammonia NH3(mg/lt) 0,06-0,15  0,01 

Dissolved Oxygen(mg/lt) 7,1-8,7 9,3 0,05-0,5 

Organic Material (mg/lt) 0,7-1 0,7  

Total Trihalomethanes 
(mg/lt) 

7,66 6,36 0-3,5 

 
PRODUCT PATTERN IN THE BASIN  
Product pattern in Altınapa Dam basin is given below.  

Table 7. Altınapa Dam Basin Product Pattern Table 
Village or 
Town Name 

Farmer Number 
who can  conduct 
organic 
agriculture 
(farming) readily 

Product Pattern Planting Area (Da) 

Wheat 
(Machine) 

Wheat 
(Bread) 

Barley Oat Chick 
pea 

Bean Potato 

Ulumuhsine 10 1000      

Küçükmuhsine 15 2000      

Akpınar 70 4500 1000 200 200 50 50 

Başarakavak 80 500 15000 7500 100 600 250 500 

Tepeköy 100 500 15000 1500 1000 700 200 500 
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Table 8. Animal Existance in Altınapa Dam Basin 

ANIMAL KIND 
ANIMAL NUMBER 

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 2015-2018 
C

at
tle

 

Cattle (pure race) 97.305 98.044 110.444 101.340 110.610 

Cattle (ash crossbreed) 175.877 173.303 165.258 161.099 198.949 

Cattle (local) 100.891 103.181 96.717 88.034 81.294 

TOTAL 374.073 374.528 372.619 350.473 390.853 

O
vi

ne
 

Sheep (local) 1.777.299 1.767.276 1.781.485 1.675.718 1.652.008 

Sheep (merino) 61.209 57.759 53.045 67.839 52.770 

TOPLAM 1.838.508 1.825.035 1.834.890 1.743.557 1.614.778 

Hair Goat 246.771 252.959 236.326 237.727 216.223 

Angora goat 73.597 51.905 47.540 31.943 28.065 

Fo
w

l 

Chicken (broiler) 4.877.400 4.850.400 4.334.900 5.779.250 5.521.100 

Chicken (for eggs) 3.838.220 4.453.100 9.125.050 9.526.415 9.208.300 

Eggs S.(x1000) 820.765 1.057.948 2.275.416 2.303.141 2.188.403 

A
pi

cu
ltu

re
 Conventional hive 12.695 11.442 11.262 10.620 11.743 

New type hive 77.227 60.883 67.330 69.098 74.779 

Honey production (kg) 1.559.388 1.060.900 1.402.865 1.317.287 1.391.000 

Apiculture village S. 470 443 399 397 441 

O
st

ri
c

h 

Enterprise number - - - 1 5 

Animal number  - - - 11 751 

CONCLUSION 

Multipart administration of the basin due to absence of an integrated planning of Altınapa basin and separate 

authorizations of both basin administration and province rural organization of province central administration 
causes a lot of problems for the usage of the basin.   Dependency of income of the basin settlers to animal breeding 
other than primary farming and dependency of income of some settlers to seasonal or constant labor works in 
Konya city center such as construction labor or vehicle repair labor are consistent with low income findings. In 
this way effects of emigration causing from poverty to polluting activities at environment utilization, sewers and 
garbage can be seen directly and it is also emphasized by locals. These polluting actions around stream beds 
definitely reach to the dam via main stream Uluçay due to the topographical structure of the basin. It seems 
necessary for water drainage basin which’s general profile was attained to be used according to integrated basin 

planning with a multi disciplinary approach convenient to international standard norms for sustainable socio-
economic, biological, environmental and natural sources indicators.  

Disturbance of the basin natural balance because of wrong and bad usage of the nature at research zone is a serious 
problem. Also accelerated erosion occurred because of wrong agricultural techniques form a danger in the basin. 
In the future, research will be conducted in order to protect forest gene sources, agricultural (farm) fields, meadows 
and biological diversity and development (improvement) of the basin will be achieved by making “protected area” 

system more effective and extended.  

Volume of the Dam water is continuously decreased by organic and inorganic matters. Beside lowered useful 
volume, surface water quality changes according to seasons due to various pollutant parameters (physical, 
chemical and bacteriological) carried from surroundings. To prevent this event, agricultural areas should be 
drained and organic farming must be supported instead of pollutant farming techniques. Hence water and soil 
pollution and contamination due to agricultural production can be avoided by extending organic agriculture to the 
general of the country. Additionally some care should be paid not to pollute environment, plans and projects should 
be given priority and continuous research should be conducted at basin level and water change and quality 
alteration should be monitored at specific periods. Because of the coliform bacteria E. Coli Salmonella Streptococ 
population encountered at samples gathered from Küçükmuhsine stream, it is understood that the stream is 
seriously polluted. However KOSKI started an investment project study for the amendment of this stream located 
in the short distance protection line. Reactions related to organic content of the water must be checked periodically 
in respect of public health at chlorination step during potable water preparation process. Unconsciously used 
pesticides in the basin negatively affect water, flora and fauna. Although there isn’t a serious soil inventory study 

exists at Altınapa Dam basin, there isn’t any serious agricultural land losses by means of instinctively hierarchical 

cycle at the ecosystem because of basin nature and location.  
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The protection of the Altinapa basin, which faces the threats of both drought and pollution and meets the need for 
a large drinking water of Konya, is of great importance for the health of the people of the region. The protection 
of the natural biological diversity of the basin environment and the provision of ecological balancing is especially 
important in order to naturally remove human influences that threaten the ecosystem. Besides, regular control of 
the watershed environment is crucial for early detection of human and animal pollution and to ensure that basin 
waters can be used as drinking water. 
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194-) F7 GENERASYONUNDA PAMUK (Gossypium hirsutum L.) DÖL SIRALARININ 
KURAKLIK STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Hüseyin BAŞAL Hatice Kübra GÖREN Talih GÜRBÜZ 

 

Özet: Bu çalışma, F7 generasyonunda pamuk (Gossypium hirsutum L.) döl sıralarının su stresine tepkilerini 

belirlemek amacıyla 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında damlama 

sulama yönteminin uygulandığı tam (% 100) ve kısıtlı sulama (% 50) koşullarında yürütülmüştür. Çalışma, pamuk 
döl sıraları tekerrürsüz, kontrol çeşitler (Gloria, Karizma, Claudia, Carla ve Candia) dört tekerrürlü birer sıra ve 

sıra uzunluğu 12 m olacak şekilde Augmented deneme deseninde kurulmuştur. Elde edilen verilerin analiz ve 

değerlendirilmesi sonucunda; tam sulama koşullarında ST-373 x Ş-2000 (hat no: 59), ST-373 x Ş-2000 (hat no: 
123), Carmen x DPL-90  (hat no: 42), BA-308 x Ş-2000 (hat no: 37) ve ST-373 x Ş-2000 (hat no: 84) pamuk döl 
sıralarının verim ve lif kalite özellikleri bakımından öne çıktığı tespit edilmiştir. Kısıtlı sulama koşullarında ise 

Nazilli-503 x Tamcot-22 (hat no: 71), BA-308 x Nazilli-503 (hat no: 80), ST-373 x Carmen (hat no: 87), ST-373 
x Carmen (hat no: 88), Ş-2000 x Tamcot-22 (hat no: 52) ve Ş-2000 x Tamcot-22 (hat no: 51) melez döl sıralarının 

su stresine dayanıklı veya tolerant olduğu saptanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Pamuk, (Gossypium hirsutum L.), verim, melez populasyonu, su stresine tolerant. 

 

DETERMINATION THE RESPONSE OF COTTON(Gossypium hirsutum L.) HYBRID POPULATIONS 
TO WATER STRESS AT F7 GENERATION 

Abstract: This study was carried out at Adnan Menderes University, Agriculture Faculty Experiment fields under 
drip irrigation system to determine the response of cotton hybrid populations to water stress in F7 generations. 
This study was conducted under irrigated (% 100: full irrigation) and water stress (% 50: deficit irrigation) 
conditions with Augmented randomized complete block design. Each cross and control varieties (Gloria, Karizma, 
Claudia, Carla and Candia) was planted one row and 12 m long. The result of the study showed that in F7 
generation; ST-373 x Ş-2000 (line no: 59), ST-373 x Ş-2000 line no: 123), Carmen x DPL-90 (line no: 42), BA-
308 x Ş-2000 (line no: 37) ve ST-373 x Ş-2000 (line no: 84) cotton advanced lines produced the highest yield and 
fiber quality. Under deficit water stress condition Nazilli-503 x Tamcot-22 (line no: 71), BA-308 x Nazilli-503 
(line no: 80), ST-373 x Carmen (line no: 87), ST-373 x Carmen (line no: 88), Ş-2000 x Tamcot-22 (line no:  52) 
ve Ş-2000 x Tamcot-22 (line no: 51) were found to be drought resistant or tolerant hybrid populations. 

 

Keywords: Cotton (Gossypium hirsutum L.), seed cotton yield, hybrid population, drought tolerance. 
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195-) GENÇ JAPON BILDIRCINLARINDA 

RASYON BOR KAYNAKLARI VE SEVİYELERİNİN PERFORMANS, KARKAS 

AĞIRLIĞI VE KEMİK MİNERALİZASYONUNA ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Koçbeker, Prof.Dr. Yılmaz Bahtiyarca 

Selçuk Üniversitesi 

 

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,  

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, vildankocbeker@selcuk.edu.tr,  

Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, ybahtiyarca@selcuk.edu.tr 
 

Öz 

Genç (Juvenile) Japon bıldırcınlarında rasyon bor kaynakları (boron source) ve seviyelerinin performans, karkas 

ağırlığı, karaciğer (liver) bor konsantrasyonu ve kemik mineralizasyonuna etkisini tespit etmek için bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırmada günlük yaşta karışık cinsiyette 780 adet bıldırcın kullanılmıştır. Mısır-soya küspesine 

(corn-soybean meal) dayalı ilave bor içermeyen bazal rasyona (15,28 mg/kg bor) 4 farklı kaynaktan (borik asit, 

H3BO3; susuz boraks Na2B4O7; boraks pentahidrat Na2B4O7.5H2O; boraks dekahidrat Na2B4O7.10H2O) 40, 80 

veya 120 mg/kg bor ilave edilmiştir. Bıldırcınlar çalışmada biri bazal toplam 13 rasyon ile 3 hafta süreyle 

yemlenmiştir. Araştırma tesadüf parselleri deneme planında (completely randomized designe) 6 tekerrürlü (six 

replicates) olarak yürütülmüş ve her bir tekerrüre 10 adet bıldırcın konulmuştur. Rasyon bor kaynakları ve 

seviyeleri, bıldırcınların 0-3 haftalık yem tüketimi hariç performans özellikleri ve karkas ağırlığını önemli olarak 

etkilememiştir. Boraks penta ve dekahidrat ile beslenen bıldırcınların 0-3 haftalık yem tüketimi diğer kaynaklarla 

beslenen bıldırcınlardan önemli derecede (p<0.01) düşük bulunmuştur. Rasyon bor seviyesi kemik (tibia) külü (%) 

ve kesme enerjisini önemli olarak (sırasıyla p=0.058 ve p<0.001) etkilemiştir. Rasyon bor kaynak ve seviye 

interaksiyonu kemik mangan, bakır, çinko ve bor seviyelerini önemli olarak (sırasıyla p<0.05, p<0.05 ve p<0.01) 

etkilemiştir. Ayrıca rasyon bor konsantrasyonu karaciğer bor seviyesini önemli olarak (p<0.05) etkilemiştir. 

Kemik özellikleri, rasyon bor kaynakları ve seviyelerinden farklı şekilde etkilenmiştir. 

Anahtar kelimeler: bıldırcın, bor, performans, kemik, kül, iz mineral. 

 

Abstract 

 

 

THE EFFECT OF RATION BORON SOURCES AND THEIR LEVELS ON THE CARCASS WEIGHT 

AND BONE MINERALIZATION IN JUVENILE JAPANESE QUAILS 

 

 This study was carried out so as to identify the effect of boron sources and their levels on the performance, carcass 

weight, and liver boron concentration and Bone mineralization. 780 quails of mixed-sexes, which were one day 

old, were used in the study. Into the basal ration that was based on corn soybean meal was added 40, 80 or 120 
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mg/kg boron from four different sources (boric acidasit, H3BO3; anhydrous borax Na2B4O7; borax pentahydrate 

Na2B4O7.5H2O; borax decahydrate Na2B4O7.10H2O). The quails were fed with a total of 13 ratio, one of which 

was basal, for 3 weeks. The study was carried out in a completely randomized design with six replicates and 10 

quails were put in each replicate. Boron sources and their levels didn't significantly affect their performance 

qualities and carcass weight except in weekly feed consumption of the 0-3 week old quails. Compared with the 

quails fed with other sources, those which were fed with borax penta- and decahydrate were found to be 

significantly low (p<0.01). The ration's boron level significantly affected tibia ash (%) and cutting energy 

(respectively p=0.058 and p<0.001). Decorations Boron sources and their interaction at the level significantly 

affected manganese, copper, zinc and Boron levels of the bones (respectively p<0.05, p<0.05 and p<0.01). In 

addition, the ration's boron concentration significantly affected the boron level in the liver (p<0.05).The qualities 

of bones were affected in different ways by the ration's boron sources and their levels. 

Keywords: quail, boron, performance, bone, ash, trace mineral. 

Giriş 

Çiftlik hayvanları için rasyon hazırlanacağı zaman iki temel bilgiye ihtiyaç vardır. Bunlar hayvanın besin madde 

ihtiyacı (mg, g, kg/gün/hayvan; mg, g/kg yem ve/veya toplam rasyonda veya kuru maddesinde % olarak) ve 

mevcut yem materyalleri ve onların besin madde kompozisyonudur. Bir elementin rasyonda kimyasal olarak tespit 

edilen miktarı, hayvanların fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan miktarını göstermez. Hayvanın fizyolojik ihtiyacını 

karşılayan miktar veya seviye, gıdadaki elementin kimyasal olarak tespit edilen miktarının vücut tarafından 

absorbe edilen ve çeşitli vücut dokularında o elementin metabolik olarak aktif formlarına dönüştürülebilen 

kısmıdır (Sandoval, 1992). Bir elementin maksimum tolere edilebilir seviyesi, kısıtlı veya belirli bir süre 

yedirildiğinde rasyondaki miktarı hayvanların performansını olumsuz yönde etkilemeyen ve hayvansal ürünlerde 

kabul edilebilir sınırların üzerinde kalıntı bırakmayan miktar şeklinde tanımlanabilir (Anonymous, 1980). 

Minerallerin tolerans değerleri hayvanın türüne, ırkına, yaşına, fizyolojik durumuna, elementin formuna, 

araştırmanın süresine, tepki olarak ölçülen parametrenin cinsine bağlı olarak değişebilir. Borun sığır, koyun, 

kümes hayvanları, atlar ve tavşanlar için maksimum tolere edilebilir seviyesi toplam rasyon da 150 ppm olarak 

bildirilmiştir (Anonymous, 1980). 

Bor, nikel, vanadyum, krom, lityum, molibden, silisyum gibi elementler insan ve hayvanlar için muayyen şartlarda 

faydalıdırlar. Bu elementler vücutta da çok düşük seviyelerde (1 mg/kg’dan daha az) bulunurlar (Nielsen, 1996). 

Bu yüzden bu elementlere ultra iz elementler denilmektedir. Bu elementlerin her yerde bulunmaları, çoğu zaman 

ilgili elementlerce yetersiz beslenmiş hayvanlarda özel fonksiyonlara sahip olmaları sebebiyle hayvanlar için 

esansiyel olduklarının teyit edilmesinin bir zaman meselesi olduğu bildirilmiştir (Nielsen, 1996). 

Birçok ülkede bitkilerin bor konsantrasyonunu tespit etmek için çalışmalar yapılmış olup, bitkisel orijinli gıdaların 

hayvansal orijinli gıdalardan borca zengin olduğu görülmüştür. Borun bitkilerdeki konsantrasyonu, çoğu kez 

topraktaki konsantrasyondan özelliklede tahıl tanelerinde düşüktür. Bununla beraber buğdayda erken büyüme 

döneminde yüksek olan bor konsantrasyonunun (7 mg/kg kuru madde-KM) büyüme ilerledikçe azaldığı ve mayıs-

ağustos ayları arasında 2 mg/kg KM’ye düştüğü bulunmuştur. Baklagil otların bor konsantrasyonu (14-78 mg/kg 

KM), buğdaygil otlarından (4,9-7,4 mg/kg KM) daha yüksek olup, tahıl tanelerindeki miktarı 0,7-7,3 mg/kg KM’ 

dir. Bu değerler farklı ülkelerde yapılan çalışmalardan özetlenmiştir. Kök yemlerin bor muhtevası nispeten yüksek 
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olup, Finlandiya’da şalgam ve şeker pancarının bor muhtevasının (13,5-20,8 mg/kg KM), aynı bölgede yetiştirilen 

4 tahıl varyetesinden (1,4-1,7 mg/kg KM) yaklaşık 10 kat daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Underwood ve Suttle, 

1999). 

Pratik rasyonlar, değişik miktarda bor içeren çeşitli yem materyalleri kullanılarak hazırlanırlar. Dane yemler, 

yemlendiği şekliyle, genellikle 0,81 mg/kg (kuru maddede ise 0,92 mg/kg) bor içerirlerken, soya küspesi 28 mg/kg 

bor içerir. Kanatlı rasyonlarının %50 den fazlasını dane yemlerin teşkil ettiği ve soya küspesinin de %20 den fazla 

(broyler rasyonlarında %30-40) kullanıldığı dikkate alındığında, rasyon mevcut borun 0,4 mg/kg’ı danelerden ve 

5,6 mg/kg’ı ise sadece soya küspesinden sağlanacaktır. Rasyonda kullanılan soya küspesi arttırıldığında bu 

miktarda artacaktır. Bu çalışmanın amacı dört farklı inorganik bor kaynağının ve seviyelerinin genç Japon 

bıldırcınlarında performans ve kemik mineralizasyonuna etkisini tespit etmektedir.  

Materyal ve Metod 

 

Araştırma S.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’ne ait bıldırcın ünitesinde yürütülmüştür. Araştırmada 780 adet 

günlük yaşta, karışık cinsiyette Japon bıldırcını kullanılmıştır. Araştırmada hammadde ve besin maddesi 

kompozisyonu Tablo 1’de verilen bazal rasyona 0, 40, 80, 120 ppm (mg/kg) seviyesinde bor sağlayacak borik asit 

(H3B3), susuz boraks (Na2B4O7), boraks pentahidrat (Na2B4O7.5H2O) ve boraks dekahidrat (Na2B4O7.10H2O) ilave 

edilmiştir. Araştırmada bazal rasyon (ilave bor içermeyen) ve bazal rasyona 4 ayrı kaynaktan 40,80,120 ppm bor 

ilave edilmiş (12 rasyon) rasyonlardan oluşan toplam 13 rasyonun (muamelenin) etkisi tespit edilmiştir. Araştırma 

tesadüf parselleri deneme planında 6 tekerrürlü olarak (13X6=78 alt grup) yürütülmüş ve her bir tekerrüre 10 adet 

bıldırcın konulmuştur. Araştırma süresince bıldırcınlara yem ve su adlibitum olarak verilmiş ve 21 gün devam 

eden araştırma süresince 24 saat sürekli aydınlatma yapılmıştır. Denemede kullanılan bor kaynakları, yem 

materyalleri ve karaciğer örnekleri Cao ve ark. (2002) tarafından belirtilen metoda göre analize hazırlanmış bor ve 

diğer element konsantrasyonları AES’de (Inductively coupled plasma, atomik emisyon spektroskopi Varian, Vista 

model) okunarak tespit edilmiştir. 

Kemiğin mekanik özelliklerini tespit etmek için ANSI/ASAE nin S459 DEC 01 nolu standardına göre hazırlanmış 

bir kalıp yaptırılmıştır. Kemiklerin kesme kuvveti bu kalıp yardımıyla çekme deney cihazında, kesme kuvvet-

deformasyon diyagramları dataları ile birlikte tespit edilmiştir. Elde edilen datalardan faydalanarak kırılma 

enerjileri bulunmuştur. Muameleler arasındaki farkların önemli olup olmadığı tesadüf parselleri deneme planında 

2 yönlü varyans analizi yapılarak tespit edilmiştir. Bunun için Minitab istatistik paket programının General Linear 

Model (GLM) işlemleri izlenmiştir. Modelde bor kaynağı ve bor seviyesi ana etkiler olarak ve bunlar arasındaki 

etkiler, interaksiyon olarak alınmıştır. Denemede kullanılan bütün bor kaynaklarında sıfır-0 seviyesi 

kullanılmadığından deneme dengesiz planda (unbalanced) olduğu için GLM işlemleri seçilmiştir. Çünkü GLM 

dengesiz deneme planları için uygundur.  

Denemenin matematik modeli aşağıda verilmiştir, 

Yijk=u+ai+bj+(ab)ij+eijk 

u= Genel ortalama, ai= i. bor kaynağının etkisi, bj=j. bor seviyesinin etkisi 

(ab)ij= İnteraksiyonun etkisi, eijk=Hata (tesadüfi etkiler) 
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Tablo 1. Denemede Kullanılan Bazal Rasyonun Hammadde ve Besin Maddeleri      

               Kompozisyonu 

Hammaddeler Rasyondaki Miktarı, % 
Arpa  6,60 
Mısır  45,6 
Soya Küspesi 31,3 
Ayçiçek Küspesi 6,5 
Balık Unu 3,60 
Bitkisel Yağ 3,30 
Mermer Tozu 1,00 
Dikalsiyum Fosfat 0,60 
Tuz 0,40 
Vitamin Premiksi * 0,25 
İz Mineral Karması ** 0,10 
Lisin  0,10 
Metionin 0,15 
Kum  0,50 
TOPLAM 100,00 
Hesaplanmış Besin Maddeleri  
Ham Protein, % 24,03 
ME, k cal/kg 2906 
Kalsiyum, % 0,87 
Kullanılabilir Fosfor, % 0,36 
Lisin, % 1,32 
Metionin, % 0,56 
Metionin + sistin, % 0,94 
Bor, *** mg/kg 15,28 

 

* Vitamin premiksi rasyonun 1 kg’ında : Vitamin A, 15000 IU; vitamin D3 2000 IU; vitamin E, 40 mg; vitamin K, 

5,0 mg; vitamin B1, 3,0, mg; vitamin B2, 6,0 mg; vitamin B6, 5,0 mg; vitamin B12, 0,03 mg; niasin, 30,0 mg; biotin, 

0,1 mg; kalsiyum-D-pantotenat, 12mg; folik asit, 1,0 mg kolin klorit, 400 mg temin eder. 

** İz mineral karması rasyonun 1 kg’ında: manganez, 80 mg; demir, 35 mg; çinko, 5 mg; bakır, 5 mg; iyot, 2 mg; 

kobalt, 0,4 mg; selenyum, 0,15 mg temin eder. 

*** Rasyon bor muhtevası, kimyasal analizle tespit edilmiştir. 

 

 

 

Bulgular ve Tartışma 

Deneme gruplarındaki bıldırcınların başlangıç CA’ları ile tartım yapılan günlerdeki CA ortalamaları ve standart 

hataları Tablo 2’de verilmiştir. Rasyonda kullanılan bor kaynakları ve seviyelerinin, bıldırcınların CA’ları üzerine 

etkilerinin önemli olup olmadığı varyans analizi (Tablo 2) yapılarak tespit edilmiş ve rasyonda kullanılan bor 

kaynaklarının bıldırcınların 2. haftadaki CA larını önemli olarak (P<0,05) etkilediği görülmüştür. Rasyonda 

kullanılan bor kaynaklarından boraks pentahidratla beslenen bıldırcınların 2. haftadaki CA ları (60.0g), bazal 

rasyon (64,5g) ve diğer bor kaynaklarından önemli derecede düşük bulunmuştur. Bu çalışmada farklı bor 
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kaynaklarının farklı seviyelerinin bıldırcınların deneme sonu (3. hafta) CA’larına önemli bir etkisi olmamış ve 

muamele grupları arasındaki farklılık küçük olmuştur. Rasyonda artan bor seviyesinin de CA ya önemli bir etkisi 

olmamıştır. Bu durum literatür bildirişleri ile uyumludur. Mesela Rossi (1990) karışık cinsiyet ile dişi broylerlerde 

bazal rasyona 0, 5, 40, 80, ve 120 mg/kg borik asit şeklinde bor ilavesinin piliçlerin CA larını önemli olarak 

etkilemediğini ve 120 mg/kg’ın üzerinde bor içeren rasyonlarla CA nın azaldığını bildirmiştir. 

Benzer sonuçlar yumurtacı piliçlerde de gözlenmiştir (Wilson ve Ruszler, 1997). Bu çalışmada bor kaynakları 

sadece 2. haftada ki CA’yı önemli olarak etkilemiş ise de 3. haftada bıldırcınların CA ları arasındaki küçük ama 

önemli olan fark ortadan kalkmıştır. Benzer sonuçlar Rossi (1990) tarafından da bildirilmiştir. Araştırıcı 3 farklı 

bor kaynağının 30 ve 60 mg/kg seviyesinde bazal rasyona ilavesinin 21. günde broylerlerin CA’sını önemli olarak 

etkilemediğini bildirmiştir.  

Deneme grupların 1., 2., 3, haftadaki ve 0-3 haftalık dönemde ki CAA ortalamaları ve standart hataları Tablo 2’de 

verilmiş olup rasyonda kullanılan bor kaynaklarının, bor seviyelerinin ve onların intereksiyonları haftalık CAA’yı 

ve 0-3 haftalık CAA’yı önemli olarak etkilememiştir (Tablo 2). Muamelelerin bıldırcınların haftalık ve 0-3 haftalık 

CAA’ları, onların CA değerlerine benzer bir durum göstermiştir. Muamele gruplarının CA değerlerinde olduğu 

gibi, CAA değerleri arasındaki farklılıklarda küçük olmuştur. Boraks pentahidrat ile beslenen bıldırcınların 0-3 

haftalık dönemdeki CAA 97,4 g iken, bazal rasyonla 104,6, borik asit ile 101,3, susuz boraks ile 101,6 ve boraks 

dekahidrat ile 100,37 g olmuştur. Benzer sonuçlar broylerlerde Rossi (1990) ve boraks ve borik asidin 250 mg/kg 

bor sağlayacak şekilde damızlık broylerlerin rasyonlarına katıldığı denemeden de (Rossi ve ark. 1993) elde 

edilmiştir. Muamele gruplarının deneme boyunca kümülatif yem tüketimleri Tablo 2’de verilmiştir. Muamele 

gruplarının bıldırcınların YT leri üzerindeki etkilerinin önemli olmadığı tespit için yapılan varyans analizi (Tablo 

2), rasyon bor kaynaklarının bıldırcınların 2. haftadaki ve 0-3 haftalık kümülatif YT lerini (Tablo 2) önemli olarak 

etkilediğini göstermiştir. Bor kaynaklarından boraks pentahidrat ve dekahidrat ile beslenen bıldırcınların 2. 

haftadaki ortalama YT leri (sırasıyla, 84,2 ve 82,7 g), borik asit ile beslenen gruptan (90,4 g), 0-3 haftalık YT leri 

ise (sırasıyla, 218,9 ve 216,9 g), borik asit (229,4 g) ve susuz boraks ile beslenen gruptan (226,6), önemli derecede 

(P<0,01) düşük bulunmuştur. 

Deneme hayvanlarının 0-3 haftalık YDK’ları ve standart hataları Tablo 2’de verilmiştir. Muamelelerin etkilerinin 

önemli olup olmadığını tespit için yapılan varyans analizi sonuçları (Tablo 2) bıldırcınların yem-g/CAA-g şeklinde 

ifade edilen YDK’larını önemli olarak etkilememiştir. Rasyonda bor kaynağı olarak kullanılan, bazal, borik asit, 

susuz boraks, boraks penta ve dekahidrat ile beslenen bıldırcınların 0–3 haftalık ortalama YDK’ları sırasıyla 2,26, 

2,28, 2,23, 2,25, 2,17 ve rasyonda 0, 40, 80, 120 mg/kg bor seviyeleri için sırasıyla, 2,26, 2,23, 2,24 ve 2,22 

olmuştur. Bor kaynaklarının broylerlerde (Rossi 1990), damızlık broylerlerde (Rossi ve ark.1993), yumurta 

tavuklarında YT’yi etkilemediği bildirilmiş ise de bu çalışmada boraks penta ve dekahidrat ile bıldırcınların 2. 

haftadaki YT’leri borik asitten, 0-3 haftalık YT’leri ise borik asit ve susuz borakstan önemli derecede düşük 

bulunmuştur. Bor kaynaklarının etkileri konusundaki bu farklılıkların muhtemel sebebi, hayvanların türlerindeki 

farklılıklar yanında rasyonlarda kullanılan bor kaynaklarındaki farklılıklar olabilir. 

Broylerlerle yapılan çalışmada (Rossi, 1990) 1. denemede 120 mg/kg bor seviyesi ile en düşük yem/CAA oranı 

elde edilmiş ise de 2. denemede 0, 60, 120, 180 ve 300 mg/kg bor seviyeleri YDK değişmemiştir. Üç farklı bor 

kaynağının broylerde ve iki farklı bor kaynağının damızlık broylerlerde etkisinin araştırıldığı çalışmalarda da 

(sırasıyla Rossi, 1990 ve Rossi ve ark. 1993) 0, 30, 60 ve 250 mg/kg bor seviyeleri için YDK’ nın etkilenmediği 
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bildirilmiştir ki bu çalışmadan da benzer sonuç alınmıştır. Rasyonda kullanılan bor kaynakları ve onların farklı 

seviyelerinin bıldırcınların karkas ağırlıklarına ve karaciğer bor konsantrasyonuna etkisi Tablo 2’de verilmiştir. 

Muamelelerin bu iki parametreye ait etkisinin önemli olup olmadığını tespit etmek için yapılan varyans analizi 

(Tablo 2) rasyonda kullanılan bor seviyelerinin karaciğer bor konsantrasyonunu önemli derecede (P<0,05) 

etkilediğini göstermiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Rasyon Bor Kaynağının ve Bor Seviyesinin Yem Değerlendirme Katsayısına (YDK), Yem 

Tüketimine (YT), Canlı Ağırlığa (CA), Canlı Ağırlık Artışına (CAA) Etkisi 

Bor 
Kaynakları 

İlave Edilen 

Bor Seviyesi 
(mg/kg) 

0-3. 
Haftalık 
YDK 

3. 
Hafta 
CA(g) 

0-3. 
Haftalık 
CAA(g) 

0-3. 
Haftalık 
YT 

Karkas 
Ağırlığı 
(g/bıldırcın) 

Karaciğer 
Bor seviyesi 
(mg/kg) 

 İnteraksiyon (alt muamele) Etkileri   
Bazal Rasyon 0 2,26 112,8 104,6 225,7 76,2 9,98 

Borik Asit 40 2,26 111,5 103,3 233,33 76,02 19,0 

Borik Asit 80 2,32 107,2 98,9 229,30 74,20 23,6 

Borik Asit 120 2,25 109,4 100,9 225,58 76,02 17,3 

Susuz Boraks 40 2,20 111,9 103,4 226,78 77,57 17,9 

Susuz Boraks 80 2,26 108,5 99,9 225,48 73,65 22,4 

Susuz Boraks 120 2,24 110,1 101,7 227,65 73,62 24,2 

Boraks 
Pentahidrat 

40 2,35 104,2 95,8 224,83 74,97 15,5 

Boraks 
Pentahidrat 

80 2,20 107,9 99,6 218,67 76,55 27,1 

Boraks 
Pentahidrat 

120 2,21 105,6 96,9 213,38 76,28 23,3 

Boraks 
Dekahidrat 

40 2,13 108,0 99,8 212,30 77,57 16,2 

Boraks 
Dekahidrat 

80 2,20 108,4 100,0 218,62 73,77 24,8 

Boraks 
Dekahidrat 

120 2,18 110,1 101,3 220,07 75,87 15,9 

Standart Hata  0,0741 2.142 2,937 4,383 2,488 5,82 

 Kaynakların Etkileri 
Bazal - 2,26 112,8 104,6 225.7 76,2 9,98 

Borik Asit  2,28 109,4 101,03 229,41a 75,41 20,0 

Susuz Boraks  2,23 110,2 101,63 226,64a 74,94 21,5 

Boraks 
Pentahidrat 

 2,25 105,9 97,40 218,96b 75,93 22,0 

Boraks 
Dekahidrat 

 2,17 63,7a                                100,37 216,99b 75,73 19,0 

 Bor Seviyeleri 
- 0 2,26 112,8 104,6 263.3 76,2 9,98 

- 40 2,23 108,9 100,57 224,31 76,53 17,2 b 

- 80 2,24 108,0 99,56 223,02 74,54 24,5 a 

- 120 2,22 108,8 100,20 221,67 75,45 20,2 ab 
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Anova P Değeri 
Kaynaklar (K)  0.081 0,089 0,072 0,001 0,909 0,801 

Bor Seviyeleri 
(S) 

 0.794 0,815 0,786 0,488 0,286 0,048 

K X S  0.255 0,562 0,493 0,072 0,639 0,774 

a, b: P<0,05 , a-c: P<0,001 

 

 

Kırk, 80, ve 120 mg/kg bor içeren rasyonlarla karaciğer bor seviyesi ilave bor içermeyen rasyona nispetle önemli 

olarak artmıştır. Belirtilen bor seviyeleri için karaciğer bor muhtevası sırasıyla, 9,98, 17,2, 24,5, 20,2 mg/kg-KM 

olup, 80 mg/kg bor içeren rasyonla maksimum bor konsantrasyonu (24,5 mg/kg) elde edilirken, en düşük karaciğer 

bor muhtevası bazal rasyonla (9,98 mg/kg) beslenen civcivlerde elde edilmiştir. Çeşitli araştırıcılar rasyonda bor 

seviyesi arttıkça karaciğer, göğüs eti, kemik bor muhtevasının arttığını bildirmişlerdir (Wilson ve Ruszler, 1998, 

1997, 1996 ve 1995; Rossi, 1990). 

Bazal rasyon ile rasyonda kaynak olarak borik asit, boraks penta ve dekahidrat kullanılan rasyonlarla karaciğer 

bor seviyesi sırasıyla, 9,98, 20,0, 21,5, 22,0 ve 19 mg/kg olup, bazal rasyon hariç bor kaynakları arasındaki 

farklılıklar önemli olmamıştır. Muamele gruplarının tibia kemiğinin bazı biyomekanik özelliklerine etkisi Tablo 

3’de gösterilmiştir. Muamelelerin incelenen kemik parametrelerini önemli olarak etkileyip etkilemediğini tespit 

için varyans analizi (Tablo 3) yapılmıştır. Muamelelerin bazı kemik özelliklerini önemli olarak etkilediği 

bulunmuştur. Rasyonda kullanılan bor kaynakları kemik kalınlığını-dış çapı önemli olarak etkilemiş ve borik asit 

ile yemlenen bıldırcınlarda diğer bütün kaynaklardan önemli derecede (P<0,05) yüksek bulunmuştur (Tablo 3). 

Rasyona ilave edilen bor seviyesi arttıkça, kemik kesme enerjisi de önemli derecede (P<0,001) artmıştır. Rasyonda 

40, 80, ve 120 mg/kg bor seviyeleri için kemik kesme enerjisi sırasıyla, 54,0, 67,1, ve 75,2 N-mm olmuş ve 120 

mg/kg bor içeren rasyonla, 40 mg/kg bor katılan rasyonlardan önemli derecede yüksek bulunurken, 80 ve 120 

mg/kg bor seviyeleri arasındaki farklılık istatistik bakımdan önemli bulunmamıştır (Tablo 3). Kırk mg/kg bor 

seviyesi ile karşılaştırıldığında 80 ve 120 mg/kg bor katılan rasyonların kesme enerjileri sırasıyla, yaklaşık %24 

ve %39 daha yüksek bulunmuştur. Pratikte bu bilgi önemli olabilir. Kanatlı üretiminde kemik kırılmalarını 

önlemek için rasyonlara ilave olarak katılan maddelerin, etkinliğini tespit etmek için çoğu kez kemiğin kırılma 

kuvveti (mukavemeti) ve kemik kül muhtevası kriter olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanlara kadar iz 

elementlerin kemik mineralizasyonu ve mukavemetine etkileri konusu üzerinde fazla durulmamıştır. Kesme 

gerilmesi, bir materyalin moleküler yapısının dışardan uygulanan kuvvete karşı iç direncini gösterir. Kesme 

gerilmesi kemiğin kırılganlığının bir göstergesidir (Wilson ve Ruszler, 1997). Bu çalışmada rasyona bor ilavesiyle 

kemik kalınlığı, kesit alanı ve et kalınlığı etkilenmemiş ise de kemik kül muhtevasının (kemik yoğunluğunun 

ölçüsü) artmış olması (P=0,058, Tablo 4) kemik dokunun mukavemet özelliklerindeki artışın en azından bir 

kısmının sorumlusu olabilir. Kemik doku yoğunlaştıkça, diğer bir ifade ile mineralizasyon arttıkça moleküler yapı 

harici ekstra yüklere karşı kemiği koruyacak veya destekleyecek şekilde değiştirilmektedir (Wilson ve Ruszler, 

1997).  
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Tablo 3. Rasyon Bor Kaynağının ve Bor Seviyesinin Bazı Kemik (Tibia)     

 Parametrelerine Etkisi 

Bor kaynakları İlave 

edilen bor 
seviyesi 
(mg/kg) 

Dış 
Çap 
(mm) 

Kemik et 
Kalınlığı 
(mm) 

Kesme  
Kuvveti  
(N) 

Kesme 
Gerilmesi 
(N/mm²) 

Kesme 
Enerjisi 
(N-mm) 

İnteraksiyon (alt muamele) Etkileri 
Bazal Rasyon 0 2,070 0,48 171,7 44,3 67 
Borik Asit 40 4,310 0,490 173,7 40,36 56,5 
Borik Asit 80 4,226 0,524 167,7 40,16 68,3 
Borik Asit 120 3,789 0,505 182,3 48,87 79,8 
Susuz Boraks 40 3,705 0,535 175,2 47,75 53,3 
Susuz Boraks 80 3,848 0,514 176,7 47,57 64,8 
Susuz Boraks 120 3,612 0,490 175,2 48,92 82,7 
Boraks Pentahidrat 40 3,787 0,636 163,5 44,24 55,3 
Boraks Pentahidrat 80 3,632 0,492 160,5 45,25 62,0 
Boraks Pentahidrat 120 3,768 0,499 170,3 45,65 68,3 
Boraks Dekahidrat 40 4,010 0,507 174,0 43,96 50,8 
Boraks Dekahidrat 80 3,515 0,620 166,0 48,74 73,2 
Boraks Dekahidrat 120 3,413 0,502 164,7 48,37 70,0 
Standart Hata - 0,2668 0,564 10,94 4,523 10,26 
Kaynakların Etkileri 
Bazal - 2,070 0,48 171,7 44,3 67 
Borik Asit - 4,108 a 0,506 174,6 43,13 68,2 
Susuz Boraks - 3,721 b 0,513 175,7 48,08 66,9 
Boraks Pentahidrat - 3,729 b 0,543 164,8 45,05 61,9 
Boraks Dekahidrat - 3,646 b 0,543 168,2 47,02 64,7 
Bor seviyeleri 
- 0 2,070 0,48 171,7 44,3 67 
- 40 3,953 0,542 171,6 44,07 54,0 b 
- 80 3,805 0,537 167,7 45,43 67,1 ab 
- 120 3,645 0,499 173,1 47,95 75,2 a 
Anova P Değeri 
Kaynaklar (K)  0,018 0,552 0,267 0,250 0,724 
Bor Seviyeleri (S)  0,078 0,258 0,597 0,229 0,001 
K X S  0,435 0,080 0,865 0,755 0,777 

 

Bıldırcınlarda rasyonda artan bor seviyesi ile kemik et kalınlığı, kemik kesme kuvveti ve kesme gerilmesi önemli 

olarak etkilenmemiştir. Benzer sonuçlar yumurta tavukları ile yapılan çalışmalardan da elde edilmiştir (Wilson ve 

Ruszler 1998 ve 1997). Ayrıca Rossi (1990), rasyona ilave edilen bor seviyesi arttıkça kemik kırılma kuvvetinin 

arttığını bildirmiştir. Oysa başka bir çalışmada (Wilson ve Ruszler, 1995) tibia, radius ve humerusun rasyona ilave 

edilen bor seviyesinden etkilenmediğini bildirmişlerdir. Araştırıcılar bu durumu, üretimin son 4 haftalık 

döneminde yapılan çalışmanın süre itibariyle yetersiz olmasına bağlamışlardır. Muamele gruplarının, kemik kül 

muhtevası (g ve % olarak), kemik mangan (Mn), bakır (Cu) ve çinko (Zn) muhtevaları Tablo 4’te verilmiştir. 

Yapılan varyans analizi (Tablo 7 ve 8), muamelelerin kül muhtevası hariç diğer parametreleri önemli olarak 

etkilediğini göstermiştir. Bor kaynaklarının kemik kül muhtevasına önemli bir etkisi olmamış ise de bor 

seviyesinin etkisi önem seviyesine çok yaklaşmıştır (P=0,058). Bu yüzden kaynaklar LSD testi ile karşılaştırılmış 

ve bor seviyeleri arasında önemli farklılık olduğu görülmüştür (Tablo 4). Kırk ve 80 mg/kg bor seviyeleriyle kemik 
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kül % leri birbirine yakın bulunurken 120 mg/kg bor seviyesi ile kül % si düşmüş ve bu düşme 40 mg/kg bor 

seviyesine nispetle önemli bulunmuştur (Tablo 4). 

Tablo 4. Rasyon Bor Kaynaklarının ve Seviyelerinin Tibia Kül ve Bazı Element  

               Seviyelerine Etkisi 

Bor kaynakları İlave edilen 

bor seviyesi 
(mg/kg) 

Kül 
(g) 

Kül 
(%) 

Kemik element muhtevası (mg/kg) 

Mn Cu Zn 

İnteraksiyon (alt muamele) Etkileri 
Bazal Rasyon 0 0,357 49,36 4,64 0,53 89,66 
Borik Asit 40 0,405 47,97 4,79 cd 0,75 bc 91,6 ab 
Borik Asit 80 0,479 47,70 3,67 d 0,39 c 74,7 abc 
Borik Asit 120 0,293 44,32 7,08 bc 2,81 a 57,4 bc 
Susuz Boraks 40 0,369 47,75 4,62 cd 0,29 c 64,0 abc 
Susuz Boraks 80 0,321 44,39 7,54 ab 2,31 ab 48,6 c 
Susuz Boraks 120 0,332 43,88 7,51 ab 1,8 abc 58,3 abc 
Boraks Pentahidrat 40 0,341 44,43 9,82 a 2,36 ab 99,1 a 
Boraks Pentahidrat 80 0,376 45,10 7,42 ab 2,36 ab 43,8 c 
Boraks Pentahidrat 120 0,292 44,22 7,65 ab 2,91 a 41,6 c 
Boraks Dekahidrat 40 0,302 46,62 7,84 ab 3,21 a 42,1 c 
Boraks Dekahidrat 80 0,344 45,08 6,11 bcd 2,09 abc 48,8 c 
Boraks Dekahidrat 120 0,323 46,68 6,19 bcd 1,60 abc 99,0 a 
Standart Hata - 0,0659 1,153 1,261 0,643 14,58 
Kaynakların Etkileri 
Bazal - 0,357 49,36 4,64 0,53 89,66 
Borik Asit - 0,392 46,66 5,18 b 1,32 b 74,6 
Susuz Boraks - 0,341 45,34 6,56 ab 1,47 b 57,0 
Boraks Pentahidrat - 0,336 44,58 8,3 a 2,54 a 61,5 
Boraks Dekahidrat - 0,323 46,13 6,71 ab 2,30 ab 63,3 
Bor Seviyeleri 
- 0 0,357 49,36 4,64 0,53 89,66 
- 40 0,354 46,69 a 6,77 1,66 74,2 a 
- 80 0,380 45,57 ab 6,19 1,79 54,0 b 
- 120 0,310 44,78 b 7,11 2,28 64,1 ab 
Anova                                 P Değeri 
Kaynaklar (K)  0,308 0,120 0,003 0,007 0,224 
Bor Seviyeleri (S)  0,121 0,058 0,353 0,148 0,037 
K X S  0,438 0,165 0,020 0,002 0,001 

Rasyon bor seviyesinin kemik yoğunluğunun veya mineralizasyonunun bir ölçüsü olarak kül muhtevasına etkisi 

konusunda çeşitli hayvanlarla yapılan çalışmalar farklı sonuçlar vermiştir. Mesela Seal ve Weeth (1980), içme 

suyuna 150 veya 300 mg/kg (seviyesinde bor katılmış ratlarda, yağsız kemik kül muhtevasının (%) bor ilavesinden 

etkilenmediğini bildirmişlerdir. Elliot ve Edwards (1992) tarafından yapılan bir dizi çalışmanın ilkinde broyler 

rasyonlarına 0, 20, 40 ve 80 mg/kg bor ilavesi kemik kül muhtevasını (%) etkilenmezken, 2. çalışmada 0, 5, 10 

(fizyolojik konsantrasyona çok yakın olduğuna inanılan seviyeleri) ve 20 mg/kg bor ilave edilmiş ve 5 ile 10 mg/kg 

bor seviyeleri ile kemik kül (%) artmıştır. 

Yumurta piliçleri ile yapılan çalışmada (Wilson ve Ruszler 1997) ise rasyona 0, 50, 100, 200 ve 400 mg/kg bor 

katılmış ve % kül değerleri sırasıyla 26,3, 34,9, 33,6, 31,8 ve 27,4 olarak bulunmuştur. Rakamlardan görüldüğü 
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gibi 200 ve 400 mg/kg bor seviyeleri ile kemik külü önemli derecede azalmıştır. Rossi (1990) erkek broylerlerde 

bazal rasyona (9,4 mg/kg bor içeren) 5 mg/kg bor ilavesinin tibia kül % ni arttırdığını fakat 60 mg/kg bor ilavesinin 

kemik külünü etkilemediğini bildirmişlerdir. Literatür bildirişlerindeki bu farklılıklar bazal rasyonların bor 

muhtevalarını, bazal rasyonlara katılan bor seviyeleri, hayvanın türü, fizyolojik durumu ile ilgili olabilir. 

Bu çalışmada denemede kullanılan farklı bor kaynakları ve seviyeleri, kemik Mn, Cu ve Zn muhtevaları farklı 

şekillerde etkilemiştir (Tablo 4). Mesela bazal rasyona 80 mg/kg borik asit ilavesi, 120 mg/kg borik asit ilavesine 

nispetle kemik Mn ve Cu muhtevasını önemli derecede azaltırken, borik asidin rasyonda kullanılan herhangi bir 

seviyesi Zn muhtevasını etkilememiştir. Bazal rasyona 80 ve 120 mg/kg susuz boraks şeklinde bor ilavesiyle Mn 

muhtevası önemli derecede artmış, 40 mg/kg bor seviyesi ile karşılaştırıldığında 80 mg/kg bor seviyesiyle Cu 

muhtevası önemli derecede artarken, susuz boraksın hiçbir seviyesi kemik Zn muhtevasını önemli olarak 

etkilememiştir. Boraks pentahidratın hiçbir seviyesi kemik Mn ve Cu muhtevalarını önemli olarak etkilemezken, 

boraks pentahidratın 40 mg/kg bor seviyesine nispetle 80 ve 120 mg/kg bor seviyeleriyle kemik Zn muhtevası 

önemli derecede azalmıştır. Boraks dekahidratın bazal rasyona katılan hiçbir seviyesi de kemik Mn, Cu seviyesini 

önemli olarak etkilemezken, 120 mg/kg bor seviyesi ile Zn muhtevası önemli olarak artmıştır.  

Bazal rasyona 40 mg/kg seviyesinde boraks pentahidrat ilavesiyle kemik Mn muhtevası (9,82 mg/kg) maksimum 

olurken borik asidin 80 mg/kg seviyesi ile (3,67 mg/kg) minimum olmuştur. Bu iki grubun Mn seviyesi ile diğer 

bazı gruplarda önemli derecede de düşük veya yüksek olmuştur. Kemik Cu muhtevası en düşük olan iki grup susuz 

boraksın 40 mg/kg seviyesi ile borik asidin 80 mg/kg seviyesi olup, boraks dekahidratın 40 mg/kg seviyesi ile 

maksimum olmuştur. Kemik Zn muhtevasının maksimum olduğu iki grup boraks pentahidratın 40 mg/kg seviyesi 

(99,1 mg/kg) ile borak dekahidratın 120 mg/kg seviyesi (99,0 mg/kg) olmuştur (Tablo 4). 

Bu bilgilerin pratikteki faydası şu olabilir. Hangi kaynağın, hangi seviyeleri kemiğin Mn, Cu, Zn seviyelerini 

arttırdığı veya azalttığı bilindiğine göre, bor ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu husus dikkate alındığında daha 

doğru sonuçların elde edilmesi mümkün olabilir. Ayrıca bu elementlerce noksan veya fazla olan rasyonlara bor 

ilavesinin hangi kaynaktan ve ne seviyede yapıldığında daha tatminkâr sonuçların alınabileceği konusunda bilgi 

verecektir. 

Bütün kaynaklar içinde kemik Mn muhtevasını olumsuz yönde en çok etkileyen kaynak borik asit (5,18 mg/kg) 

olup, maksimum kemik Mn muhtevası boraks pentahidrat (8,3 mg/kg) ile elde edilmiştir (Tablo 4). Bu iki grubun 

Mn seviyeleri birbirlerinden önemli derecede farklı (P<0,01) bulunmuştur (Tablo 4). 

Kaynaklar içinde kemik Cu muhtevasını en çok düşüren borik asit (1,32 mg/kg) ve susuz boraks (1,47 mg/kg) 

olurken boraks pentahidrat ile maksimum (2,54 mg/kg) olmuştur. Boraks dekahidrat ile kemik Cu muhtevası 2,30 

mg/kg olup, boraks pentahidrat ile borik asit ve susuz boraks arasındaki farklılıklar önemli (P<0,01) bulunmuştur 

(Tablo 4). 

Kemik çinko seviyesi, rasyona ilave edilen bor seviyesi arttıkça, doğrusal olmayan bir şekilde azalmıştır (Tablo 

4). Rasyonda 40, 80 ve 120 mg/kg bor seviyeleri için kemik Zn muhtevaları sırasıyla, 74,2, 54,0, 64,1, mg/kg olup, 

40 mg/kg bor seviyesi ile karşılaştırıldığında, 80 mg/kg bor seviyesi ile kemik Zn muhtevası önemli derecede 

düşük olmuştur (P<0,01). 

Sonuç 
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Bu çalışmada ölçülen karakterlerin birçoğu bakımından bazal rasyonla karşılaştırıldığında bor içeren rasyonlarla 

daima daha düşük sonuçlar elde edilmiştir. Bazal rasyonun analizle bulunan bor muhtevasının 15,28 mg/kg olduğu 

dikkate alınırsa mısır-soya küspesine dayalı pratik kanatlı rasyonlarına bor ilave edilmesine gerek olmadığı 

söylenebilir. Esasen bor ile yapılmış birçok çalışmada bor seviyesi çok çok düşük olan sentetik rasyonlar 

kullanılmış olup, birçok rasyonda da bir veya birkaç besin maddesi eksikliği söz konusudur. Hatta deneme 

hayvanları belli bir müddet borca yetersiz rasyonlarla beslenmişlerdir. Sağlıklı, normal beslenmiş ebeveynlerden 

doğmuş insan ve hayvanlar ve kuluçkadan yeni çıkmış civcivler müteakiben normal veya dengeli beslendiklerinde 

bor’a ihtiyaç duyduklarına dair bilimsel bir bulgu elde edilememiştir. Bu çalışmada bu durumu teyit etmektedir. 
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196-) BOLU MASİFİ (TÜRKİYE) METAGRANİTLERİ ÜZERİNDE OLUŞMUŞ BİR 

TOPRAK PROFİLİNİN GENESİSİ 
 
Hüseyin Ekinci 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
hekinci@comu.edu.tr 
Özet 
Bolu il sınırlarına dahil olan Bolu masifi, genellikle granitik kayaçları içermekte ve doğu-batı uzanımlı 

yükseltilerden oluşmaktadır. Yörede yıllık yağış 700 mm’nin üzerinde ve kış ayları yoğun kar yağışlıdır. Yağış ve 

sıcaklık gibi iklim faktörlerinin yanında topoğrafik yapı, yöredeki ayrışma ve toprak oluşumuna yön vermektedir. 

Bu çalışmada, metagranitler üzerinde oluşmuş bir toprak profilinde ayrışma oranları ve toprak oluşumu 

incelenmiştir. Bu amaçla kimyasal alterasyon indeksi (CIA), bazlar/R2O3 ve plajioklas alterasyon indeksi (PIA) 

gibi indeksler kullanılmıştır. Bunun yanında toprak profilinin bazı horizonlarında XRD analizleri de yapılmıştır.  

İncelenen profilde CIA indeksi 65,9-79,99 arasında, PIA indeksi 54,07-67,1 arasında ve bazlar/ R2O3 oranı da 

0,29-0,44 arasında belirlenmiştir.  Elde edilen sonuçlar, incelenen toprak profilinde dekalsifikasyon işleminin 

kısmen tamamlandığını, az - orta derecede yerinde ayrışmanın varlığını ve bunun daha çok feldspatların kile 

alterasyonu şeklinde olduğunu göstermiştir.    

Anahtar Kelimeler: Metagranit, Toprak oluşumu, Bolu masifi 
 
 
 
Genesis a Soil Profile Formed On The Metagranites of Bolu Massive (Turkey) 
Hüseyin Ekinci 
Çanakkale Onsekiz Mart Univ. Agricultural Faculty 
Department of Soil Science and Plant Nutrition  
hekinci@comu.edu.tr 
 
Abstract 

Bolu Massive, located with Bolu boundries, generally includes granitic rocks and consists of ridges ranging in 

east-west direction.  Yearly precipitation is over 700 mm and heavy snow falls throughout winter months. Along 

with climatic factors such as precipitation and temperature, topographic structure direct weathering and formation 

of soil in the region. In this study,weathering ratios and soil formation was investigated on a soil profile formed 

on metagranites. Fort this purpose, indexes such as chemical alteration index (CIA), bases/ R2O3 and plagioclase 

alteration index (PIA), were used. In addition, XRD analyses were carried out in some horizons of the soil profile. 

Within the investigated profile; CIA index, PIA index, and bases/R2O3 ratio values ranged between 65.90-79.99, 

54.07-67.10, and 0.29-0.44 respectively. The results suggested that decalcification process in the soil profile had 

been over (partially), presence of minor or moderate in-situ weathering, and this was mostly occured by alteration 

of feldspars into clay.  

Key Words: Metagranite, Soil Formation, Bolu massive 
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Giriş 

Çalışma alanı, Batı Karadeniz’in oldukça engebeli kısmında yer alan Yedi Göller Milli Parkı sahasındadır. İrili 

ufaklı birçok gölün bulunduğu sahada zengin bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Yörede hakim bitki örtüsü kayın, 

meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam göknar, karaağaç, porsuk gibi orman ağaçları ile eğrelti vb. gibi orman 

altı örtüsünden oluşmaktadır. İlkbahar serin, yazlar sıcak, sonbahar kısmen ılık, kış ayları ise soğuk ve kar 

yağışlıdır. En soğuk ay ortalaması +10C ile Ocak, en sıcak ay ortalaması ise +19 0C ile temmuz ayıdır. Yıllık 

ortalama yağış ise 629 mm civarındadır. 

Sahanın genel jeolojik yapısını serpantin ve volkanik kayaçlar oluşturmaktadır. Çalışma sahasının bulunduğu 

kısım, Gökgöz metagranit sahası olarak tanımlanmakta olup bu metagranitler granit, tonalit, alaskit türündeki 

kayaçlarla temsil edilmektedir (Bozcu,1992).  

Granitler, yerbilimlerinde hemen her dönemde dikkatleri üzerine toplayan, gerek bulunuşları, gerek oluşum 

şekilleri ve gerekse birlikte bulundukları maden yatakları, mineralizyon zonları bakımından yerbilimcileri daima 

meşgul eden bir kayaç topluluğunu oluşturmuşlardır (Angı, 2006).  

Gökgöz metagranitlerini oluşturan kayaçlar Cox, Bell ve Pankhurst (1979)  diyagramına göre yapılan 

sınıflandırmada 2 örneğin granit, 1 örneğin granodiyorit ve bir örneğin de diyorit-granodiyorit çizgisine yakın 

olduğu saptanmıştır (Bozcu, 1992). 

Toprak oluşumu canlılar, iklim (sıcaklık ve yağış), fizyografya, ana materyal ve zaman olmak üzere beş ana 

faktör tarafından yönlendirilmektedir. Lavkor (2006), toprak içinde bulunan minerallerin kaynağının ana 

materyal olduğunu belirtmekte ve toprak ana materyalini dörde ayırmaktadır. Bunlar; 1.Volkanik küller, 

2.Organik materyalden oluşanlar, 3.Taşınma ile oluşanlar ve 4.Püskürük (granit ve bazalt) ya da metamorfik 

(gnays ve mermer ) gibi sert kayalardan oluşanlardır.  

Bunlardan granit, yapısında kuvars, feldspat, kil gibi mineralleri içermektedir. Bu minerallerin toprak oluşumuna 

ve verimliliğine önemli etkileri vardır. Granitik kayaçlar atmosferik etkilerin ve diğer jeolojik nedenlerin 

sonucunda fiziksel (mekanik) olarak ayrışmaya uğrayarak kayaç niteliğini ve özelliğini kaybederek "arena" adı 

verilen zemin (toprak) haline dönüşürler. Bu ayrışma olayına da "arenalaşma" adı verilir. Granit arenaları 

kimyasal bileşim açısından Silisyum(Si), Alüminyum(Al) ve Alkalilerce (Na ve K) zengindir. Ayrıca granitik 

kayaçlar "feldspat" minerallerinden olan "ortoz"un kimyasal olarak alterasyonu sonucunda bir kil minerali olan 

"kaolen’e dönüşürler. Bu olaya kaolenlesme veya ari killeşme adı verilir. Granitik kayaçların bileşiminde 

bulunan en duyarlı ve ayrışmaya karşı en dayanıklı mineral ise silisyum içeren kuvars (SiO2) mineralidir. 

Granitlerde görülen başlıca ayrışma olayları şunlardır: serisitleşme, kaolenleşme, albitleşme, silisleşme, 

turmalinleşme, sosüritleşme, kloritleşme ve greyzenleşme’ dir (Angı, 2000).  

Ayrışma; jeolojik materyalin maruz kaldığı yeni ortam şartlarının doğasına bağlı olarak gelişen ayrışma süreçleri 

ile oluşur. Ayrışmanın ürünü olan yeniden işlenmiş jeolojik materyal ve kütle, ayrışma süreçlerinin etkilediği 

ayrışma olayları, jeolojik materyal ve kütlenin etkileşiminin bir sonucudur. Eğer ayrışma süreçleri hiçbir değişiklik 

veya bölünme olmaksızın devam edecek olursa, herhangi bir jeolojik materyal veya kütle kalıntı toprağa 

dönüşecektir. Ancak, ayrışma çok yavaş gelişen bir mekanizma olduğundan ortam şartlarındaki değişim ayrışma 

süreçlerini etkileyerek değiştirecektir. Ayrışma zaman ve ortam şartlarının bir fonksiyonudur. Bu şartların 
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etkisinde kayaçlar fiziksel parçalanmalara uğramalarının yanı sıra kimyasal ve biyolojik ayrışma ile hidro termal 

alterasyona da uğrarlar (Dursun,2001). 

 CIA (kimyasal ayrışma indeksi) (100)[Al2O3/(Al2O3+CaO*+Na2O+K2O) formülü ile hesaplanmaktadır. Nesbitt 

ve Young (1982), bu değeri parçalanma- ayrışma işlemlerinin değerlendirilmesinde kullanmışlardır. CIA değeri 

kimyasal ayrışma ile Ca, Na ve K gibi bazik katyonların minerallerden ayrılması ve uzaklaşması işlemine 

dayanmaktadır ve ayrışma- parçalanma ile birlikte bu değer artış göstermektedir. Bunun yanında PIA 

(100)[(Al2O3-K2O)/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O)  plajiyoklasların alterasyon derecesinin ortaya konmasında 

kullanılan ve jeolojik yaş ile uyumluluk sunan bir indekstir (Millot 1970; Fedo ve ark.,1995).   

Kayacı (2007), yaptığı doktora çalışmasında Karaköy (Bilecik) mikrogranitinin jeolojisi ve seramik bünyelerde 

kullanım olanaklarının araştırmıştır. Araştırıcı, Karaköy mikrogranitinin ayrıntılı mineralojik-petrografik ve 

jeokimyasal özelliklerini incelemiş ve bu sonuçlardan elde edilen bilgiler ışığında birimin petrolojisini ortaya 

koymuştur. Sahadan derlenen örnekler üzerinde yapılan detaylı incelemeler ışığında Karaköy mikrogranitinin 

başlıca iki kayaç grubundan oluştuğu belirlenmiştir. Granit ve granit-porfir olarak ayırt edilen bu kayaçlar sadece 

dokusal özellikleri ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Başlıca plajioklas, kuvars, alkali feldspat, muskovit, opak 

mineraller ve apatit’ten oluşan mikrogranitin detaylı ince kesit incelemeleri polarizan mikroskop ile yapılmıştır. 

Bolu masifi Ayı Kayası mevkiinde granitik sahada açılan bir toprak profilinin incelendiği bu çalışmada, kayaçların 

ayrışması ile bunun sonucunda oluşan toprakların genesisi ve çeşitli özellikleri araştırılmıştır.  

Materyal ve Metod 

Çalışma Bolu masifi, Yedi Göller yöresi Ayı Kayası mevkiinde metagranit ve diyorit-granodiyoritlerin bulunduğu 

bir alanda yürütülmüştür (Şekil 1). Çalışma alanında incelenen profilin açılması ve morfolojik tanımlamaları ile 

horizon esasına göre toprak örneklerinin alınması Soil Survey Staff, (1993) de belirtilen esaslara göre yapılmıştır.  

Alınan bozulmuş  

 

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu 

toprak örneklerinde; Toprak rengi farklı nem içeriklerinde Japon tipi  Munsell toprak renk skalası ile, toprak 

tekstürü bozulmuş toprak örneklerinde Bouyoucos(1951) Hidrometre yöntemi ile (Gee and Bauder, 1986), 

elektiriksel iletkenlik (EC), EC metre ile, pH , 1:2.5 toprak-su ve toprak-KCI karışımında cam elektrodlu digital 
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pH metre ile, kireç Scheibler Kalsimetresi yöntemi  (Leoppert ve Suarez. 1996) ile, Katyon Değişim Kapasitesi 

(KDK)  sodyum asetat ekstraksiyonu (U.S. Salinity Lab. Staff, 1954) yöntemi ile, organik karbon (OC) modifiye 

edilmiş Lichterfelder yaş yakma (Schlichting ve Blume, 1966)  yöntemine göre yapılmıştır (Sağlam, 2008). 

Detay kil analizi kalitatif olarak X-Işını Kırınımı (XRD) yöntemine göre ÇOMÜ Merkez laboratuvarında 

yapılmıştır (Whitting ve Allardice, 1986). SEM analizleri katı ve film halindeki numunelerin altın veya karbon 

kaplama işlemine tabi tutulduktan sonra yüzey analizleri ve EDS sistemi ile de element dağılım analizleri 

yapılmıştır. Total elementlerin oksit formları, 60 oC de kurutulan ve 80 mesh’lik elekten elenen 80 g’lık toprak 

örneklerinde XRF ile belirlenmiştir. 

İncelenen toprak profili, morfolojik tanımlamalar ve laboratuvar analiz sonuçlarına göre (Soil Taxonomy, (2014) 

uluslararası toprak sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmıştır.   

Bulgular 

Araştırma profilinin görünümü Şekil 2’ de,  toprak profilinin arazi tanımlama verileri Çizelge 1’ de, toprak 

profiline ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları ise Çizelge 2’de sunulmuştur.  

Konum: 387942D - 4528694K           

Eğim ve Yükseklik: % 12-18, 1620 m 
Ana Materyal: Ayrışmakta olan diyorit-granodiyorit          ,  
Jeomorfolojik Birim: Yüksek dağ yamacı  
Bitki örtüsü: Kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam göknar, karaağaç, porsuk gibi orman ağaçları ve 

eğreltiler  
Drenaj: iyi    
Soil Taxonomy (2014): Ustic Haplohumults 
 

 
 Şekil 2: Toprak Profilinin Çevresi ve Görünümü 
İncelenen toprak profilinin major oksit oranlarına ait analiz sonuçları Çizelge 3 de, horizonların ayrışma oranları 

ise Çizelge 4 de sunulmuştur. Herbir toprak horizonundan alınan örneklerin X-Işını Difraksiyon (XRD) 

analizlerine ait analiz sonuçları Şekil 3 de, B horizonuna ait tarama  elektron mikroskobu (SEM) görüntüsü ve1 

No’lu  noktanın element analizi (EDX) Şekil 4 de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Toprak Profilinin Arazi Tanımlama Verileri 

Horizon Derinlik Renk(kuru)        Tekstür (arazi)+ Strüktür++     Kökler q Sınır*    
Oi  0-5   
Oe  5-13  10YR3/1   SL    2 Gr-Fr Çy,f,m             Gr,S  
EA  13-24  10YR5/3 kuru,3/2yaş  SL    1 Bk-Mv B,m  Gr,W 
Bt  24-42  10YR6/4 kuru, 4/4 yaş CL    2 Bk  S,k  CI,W 
CB   42+  10YR8/2 kuru, 5/4 yaş SL    1Bk  S,k  Gr,W    
+ CL=kil tın; SL=Kumlu tın 

++ 1=zayıf; 2=orta; Bk= köşeli blok; Gr=granüler; Fr=furda; Mv=masiv 

q Çy=çok yaygın; B0bol; S=seyrek; f=ince; m=orta; k=kalın 

*Gr=geçişli; CI=Belirgin; S=düz; W=dalgalı 
 
Çizelge 2.Toprak Profilinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri 
Horizon      Derinlik   EC (µS/cm) pH(KCL)    pH (toprak/su) OC%      KDK(cmolkg-1) Kum   Silt      Kil    
Oi  0-5  -  6.38  6.84  24.04  -  - - -   
Oe  5-13  371  6.51  6.72  22.41         46.08  59.87 34.68 5.45    
EA  13-24  44  3.96  5.38  5.45            23.42  67.33 21.30 11.37   
Bt  24-42  15  4.17  5.61  1.03        16.08  68.36 15.35 16.29    
CB   42+  40  4.03  5.37  0.38        13.38  69.74 15.03 15.23          
 
Çizelge 3. Toprak Profilinin Major Oksit Analiz Sonuçları  

Horizon % A.Z. % SiO2 % Al2O3 % TiO2 % Fe2O3 % CaO % MgO %Na2O % K2O % MnO 
Oi 
Oe 27,40 52,70 9,77 0,63 3,03 2,11 0,84 1,20 1,75 -  

EA 8,45 68,26 14,39 0,57 3,91 0,90 0,67 0,36 2,32 -  

Bt 6,61 66,95 14,69 0,58 3,92 3,32 0,94 0,38 2,43 -  
CB      5,98            66,62       14,99  0,55         3,78    3,66           1,26      0,35             2,68 

Çizelge 4. Toprak Profiline Ait Horizonların Ayrışma Oranları 

Horizon  SiO2 / 
Al2O3 

PIA    CaO+MgO/ 
      Al2O3 

SiO2/Al2O3+ 
Fe2O3+TiO2 CIA 

Bazlar/Seski 
oksit  

 

 

Oi 
Oe     5.39       54.07     10.61        3.92            65.9             0.44       

EA     4.74        67.1       0.11        3.62            79.99              0.29      
Bt              4.56                 58.9              0.29                 3.49                  70.60               0.37         
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Oe  

AE  

Bt  
Şekil 3. İncelenen Horizonların X-Işını Difraksiyon(XRD) Analiz Sonuçları  
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Şekil 4. Bt  Horizonunun Tarama  Elektron Mikroskobu (SEM) Görüntüsü ve1 No’lu  Noktanın 

Element Analizi(EDX)  
Tartışma ve Sonuçlar 
İncelen toprak profili yüksek dağ yamacında, eğimin %12’den fazla olduğu bir konumda yer almakta olup erozyon 

etkisiyle sığ profil yapısına sahiptir. Profilin yüzeyinde sıcaklığın düşük olmasına bağlı olarak zayıf ayrışmanın 

bir sonucu olarak henüz ayrışmamış (Oi) bitki artıkları mevcuttur. Bunun altında kısmen ayrışmış bitkisel materyal 

(Oe) ile mineral kısım karışmış halde bulunmaktadır. Organik karbon içeriğinin yüksek olması,  söz konusu 

horizonun mineral A horizonu yerine Oe olarak isimlendirilmesine neden olmuştur. Alt kısımda yıkanmanın 

etkisiyle düşük pH derecesine sahip EA horizonu mevcuttur.  Bunun altında ise köşeli blok strüktürün geliştiği, 

kil ve demir –alüminyum oksit miktarının arttığı Bt horizonu yer almaktadır (Çizelge 1 ve 2).  

Topraklarda kimyasal ayrışmanın yoğunluğu kimyasal ayrışma indisleri veya mineral ayrışma indisleri  tarafından 

belirlenebilir. Ayrışma düzeyinin saptanmasında çok sayıda indeks kullanılmaktadır. Werstraten ve Sevink (1978), 

toprak profillerinde SiO2/Al2O3 oranlarında alta doğru saptanacak bir azalmanın, silisyumun alta doğru 
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yıkanmakta olduğunu ve bir kil hareketinin ve sonucunda kil illuviasyonunun varlığını gösterdiğini belirtmektedir. 

Nitekim, Çizelge 4 ün incelenmesinden görüleceği üzere, SiO2/Al2O3 oranı üstten alta doğru 5.39 dan 4.56 ya 

düşmektedir. Alt kısımda görülen kil artışının (Çizelge 2)  bir argillik horizon oluşumuna neden olacak miktarda 

olduğu söylenebilir. Ancak, araştırma profilinde SiO2/Al2O3+Fe2O3+TiO2 oranının üst kısımda 3,92 iken B 

horizonunda 3,49 a düştüğü görülmektedir (Çizelge 4). Colman (1982), topraklarda SiO2/Al2O3+Fe2O3+TiO2 

oranında özellikle B horizonunda bir azalmanın yerinde ayrışmanın (in situ) bir göstergesi olarak kabul 

edilebileceğini bildirmektedir. Bu durum, incelenen profilin B horizonunda aynı zamanda  bir yerinde ayrışma 

olayının da devam ettiğine işaret etmektedir. B horizonunun tarama elektron mikroskobu (SEM) görüntüsündeki 

1 no’lu noktanın element analiz (EDX) sonuçları da (Fe, Al, K ve Mg gibi elementlerin miktarı) kil oluşumunun 

varlığını doğrulamaktadır. Ancak, topoğrafik koşulların (erozyon) profil içinde olabilecek yeterili bir yıkanma-

birikmeyi etkilediği söylenebilir.  

Wagner ve ark. (2007), toprak profillerinde CaO oranı %1’in altına düştüğünde dekalsifikasyon işleminin 

tamamlanmış olacağını bildirmektedir. Çizelge 3’ün incelenmesinden de görüleceği üzere, incelenen profilde CaO 

oranı sadece EA horizonunda % 1’in altında (%0.90), diğer horizonlarda yüzde 1’in üzerindedir. Retallack (1997), 

CaO+MgO/Al2O3 oranındaki bir azalmanın dekalsifikasyon işleminin varlığını gösterdiğini bildirmektedir. 

İncelenen profilde CaO+MgO/Al2O3 oranlarına bakıldığında, bu oranlarda alta doğru azaldığı görülmektedir 

(Çizelge 3). Bu durumu, söz konusu topraklarda kaba tekstüre rağmen dekalsifikasyon işlemininin henüz tam 

olarak tamamlanmadığı, yıkanmanın devam ettiği şeklinde yorumlamak mümkündür. Söz konusu topraklar 

kıyıdakilere oranla daha düşük sıcaklıkta oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak demirin oksitlenmesi daha yavaştır. 

Bu nedenle, oksitlenmenin daha hızlı olduğu kırmızı renkli B horizonlu kıyı topraklarına oranla renkleri daha açık 

veya gridir.   

  

CIA (kimyasal ayrışma indeksi) değeri kimyasal ayrışma ile Ca, Na ve K gibi bazik katyonların minerallerden 

ayrılması ve uzaklaşması işlemine dayanmaktadır ve ayrışma- parçalanma ile birlikte bu değer artış 

göstermektedir. İleri derecede ayrışmış ve bolca kaolinit içeren killer veya gibsit gibi mineralleri içeren toprak 

sedimentlerde CIA değeri 100’dür. Ayrışmamış üst kaya kabuğu için ise 50’dir (Fedo et al.,1995). CIA değerleri 

ayrışma durumuna göre, çok az ayrışmış (50-60),az ayrışmış (60-70), orta derecede ayrışmış (70-80), ileri derecede 

ayrışmış (80-90) ve aşırı ayrışmış (90-100) olarak sınıflandırılabilir (Nesbit and Young 1982).  Buna göre, Çizelge 

4’te de görüldüğü gibi, araştırma konusu profil toprakları 65,9-79.99 arasında bir CIA indeksine sahip olmaları 

nedeniyle az-orta derecede ayrışmış sınıfında yer almaktadır. Bunun nedeni, daha önce de söylendiği gibi 

topoğrafik konumun, toprak oluş işlemlerinin hızını etkilemesidir.  

Baz/R2O3 oranı topraklarda 0-10 arasında değişmektedir. Profillerde derinlikle birlikte bu indis değerindeki 

azalma, ayrışmanın arttığına işaret etmektedir.  Söz konusu orana bakıldığında alt horizonlara doğru ayrışmanın 

arttığı görülmektedir.     

PIA, plajiyoklasların alterasyon derecesinin ortaya konmasında kullanılan ve jeolojik yaş ile uyumluluk sunan bir 

indekstir (Millot, 1970; Fedo ve ark. 1995). Bu çalışmada PIA indeksi 54,07-67,1 arasında bulunmuştur. 

Horizonların X-Işını difraksiyon (XRD) analiz sonuçları incelendiğinde tüm horizonlarda albitin varlığı, özellikle 

feldspat grubu minerallerin henüz ayrışmadığını, çok az gerçekleşen ayrışmanın da feldspatların kile alterasyonu 

şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır (Şekil 3). Kurt ve Arık (2007), alüminosilikatların (özellikle feldspatların) 

bozunması veya düşük sıcaklıklardaki hidrotermal etmenlerle ayışması ile kaolinit minerallerinin oluştuğunu, 
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biyotitlerin bozunması ile de önce hidrobiyotit, sonra vermikülit ve daha sonra da kaolinitin oluştuğunu 

belirtmektedirler.  Söz konusu profilde kaolinit mineraline rastlanmaması, feldspatların henüz yeterince 

ayrışmadığını göstermektedir. Bunun yanında, profilde saptanan fengit ve az miktardaki vermikülit biyotitin 

bozunma ürünleri olarak ortamda bulunmaktadır. Nitekim, Göncüoğlu, M:C. -,plajiyoklaslarda biyotitlerin 

dönüşme ürünü olarak fengit oluşumuna rastlanabileceğini belirtmektedir. Arazinin sahip olduğu topoğrafik 

koşullar eozyonu ve toprak profilinden sızan suyun miktarını etkilediğinden zaman içerisinde bir argillik horizon 

veya bir mollic epipedon oluşumunu engellemektedir. 

Toprak-su Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda çalışma sahası toprakları Sarı- Kırmızı Podsolik topraklar 

olarak sınıflandırılmıştır (Anonim, 1972). Yürütülen bu çalışmada ise söz konusu topraklar yüksek organik karbon 

içerikleri, zayıf da olsa bir argillik horizonun varlığı ve ustik nem rejiminde bulunmaları nedeniyle Ustic 

Haplohumults olarak sınıflandırılmıştır. 
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197-) ALTI FARKLI BİTKİDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞLARIN 

PATATES BÖCEĞİ (LEPTİNOTARSA DECEMLİNEATA SAY, 1824 
(COLEOPTERA: CHRYSOMELİDAE)) ERGİNLERİNE KARŞI 

İNSEKTİSİDAL ETKİLERİ 
 

 
Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK1  Şaban KORDALI2  Memiş KESDEK3,* 
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Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 (Coleoptera: Chrysomelidae)) Solanaceae familyası 

türlerinde özellikle de patates (Solanum tuberosum L.)   bitkisinde önemli derecede zarara neden olan ve Meksika 
kökenli bir koleopter türüdür. Bu çalışmada, altı farklı bitkiden (Ocimum basilicum L., Origanum majorana L.,  
Ruta graveolens L., Salvia pratensis L., Thymbra spicata L. ve Ziziphora clinopodioides Lam.) elde edilen uçucu 
yağların 10, 15 ve 20 μL/petri’lik dozlarının patates böceğinin erginleri üzerindeki insektisidal etkileri 

araştırılmıştır. Testler, laboratuvar şartlarında (25±1ºC sıcaklık ve %65±5 orantılı nem ve 14/10 aydınlık/karanlık 

koşullarında) ve petri (9 × 1.5 cm)  kaplarında yapılmıştır. Her denemede petri kaplarına 10’ar adet ergin böcek 

ve beslenmeleri için yeterli miktarda (10’ar gr) taze patates yaprağı konulmuştur. Tüm denemeler 3 tekerrürlü 

olarak gerçekleştirilmiştir. Negatif kontrol olarak, saf su+etanol, pozitif kontrol olarak ise Deltamethrin aktif 
maddeli İzoldesis 2,5 EC kimyasalı kullanılmıştır. Böceklerin 24., 48., 72. ve 96. saatlerindeki ölüm sayımları 

yapılmıştır. 96 saat sonunda ergin böceklerin ölüm oranları % 10.0 ile %100 arasında bulunmuştur. En fazla ölüm 

oranı S. pratensis uçucu yağı için (%93.3-%100 arasında) kaydedilirken, en az ölüm oranı ise O. basilicum uçucu 
yağı için (%10.0 ile %80.0 arasında) kaydedilmiştir. Bununla birlikte, O. majorana, S. pratensis, T. spicata ve Z. 
clinopodioides bitkilerinden elde edilen uçucu yağların tüm dozlarında ölüm oranları %80.0’nin üzerinde 

saptanmıştır. Genel olarak, denemelerde uçucu yağların dozları ve maruz kalma süreleri arttıkça ergin böceklerin 

ölüm oranlarının da arttığı gözlemlenmiştir. LD değerleri dikkate alındığında, LD50 ve LD90 değerlerine göre en 

fazla toksidite S. pratensis uçucu yağı için (LD50, 3.785 μL/böcek; LD90, 8.899 μL/böcek), en az toksidite ise O. 
basilicum uçucu yağı için (LD50, 16.005 μL/böcek; LD90, 22.195 μL/böcek) tespit edilmiştir.  
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar kontrollerle karşılaştırıldığında, O. majorana, S. pratensis, T. spicata ve Z. 
clinopodioides bitkilerinden elde edilen uçucu yağların gelecekte L. decemlineata’nın erginlerine karşı 

mücadelede biyoinsektisit olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Uçucu yağ, İnsektisidal Etki, Patates Böceği, Ölüm Oranı 
 
 
Insecticidal Effects of Essential Oils Obtained from Six Different Plants Against Colorado Potato Beetle 
(Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 (Coleoptera: Chrysomelidae)) Adults 
 
Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 (Coleoptera: Chrysomelidae)) is a Mexican 
coleopter species that causes considerable damage to the Solanaceae family species, especially to potato (Solanum 
tuberosum L.) plant. In this study, the insecticidal effects at 10, 15 ve 20 μL/petri doses of essential oils obtained 
from six different plants (Origanum basilicum L., Origanum majorana L.,  Ruta graveolens L., Salvia pratensis 
L., Thymbra spicata L. and Ziziphora clinopodioides Lam.) were investigated on Colorado potato beetle adults. 
Tests were carried out in a laboratory conditions (25±1ºC temperature and 65 ± 5% relative humidity and 14/10 
light/dark conditions) and Petri dishes (9 × 1.5 cm). In each experiment, 10 adult insects and enough fresh potato 
leaves (10 gr) to feed them were placed into Petri dishes. All experiments were carried out in 3 replicates. Pure 
water + ethanol was used as a negative control while  İzoldesis 2.5 EC (with Deltamethrin active substance) as a 
positive control was used. At the 24th, 48th, 72nd and 96th hours of the applications, mortalities of adult insects were 
counted. After 96 hours, mortality rates of adult insects were found between 10% and 100% at different rates. The 
highest mortality rates were recorded for S. pratensis essential oil (between 93.3% and 100%) while the lowest 
mortality rates were recorded for O. basilicum essential oil (between 10.0% and 80.0%). However, mortality rates 
in all doses of essential oils obtained from O. majorana, S. pratensis, T. spicata and Z. clinopodioides plants were 
found to be over 80.0%. In general, it was observed that the mortality rates of adult insects increased with the 
increases  of the essential oil’s doses and exposure times. When LD values were taken into account, the highest 
toxicity to LD50 and LD90 values was recorded for S. pratensis essential oil (LD50, 3.785 μL/insect, LD90, 8.899 
μL/insect) and the lowest toxicity was recorded for O. basilicum essential oil (LD50, 16.005 μL/insect; LD90, 22.195 
μL/insect). when compared to controls, the results obtained in this study indicate that essential oils obtained from 
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O. majorana, S. pratensis, T. spicata and Z. clinopodioides plants could be used as bioinsecticides in the fight 
against adults of L. decemlineata in the future. 
 

Keywords: Essential oil, Insecticidal effect, Colorado Potato Beetle, Mortality rate. 

 

Giriş 

Dünya nüfusu her geçen yıl hızlı bir şekilde artmakta, buna karşılık tarım alanları ise gittikçe azalmaktadır. Artan 

bu nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için ise ya birim alandan elde edilecek verimin artırılmasına ya da buna 

benzer farklı alternatiflerin uygulanmasına çaba gösterilmektedir. İnsan beslenmesinde buğday, pirinç, mısır gibi 

tahıllardan sonra önemli role sahip olan patates (Solanum tuberosum L.)  bitkisi Dünya’daki ülkelerin büyük 

çoğunluğunda (yaklaşık olarak %79’unda, ilk sırada Çin olmak üzere, Hindistan, Rusya, Ukrayna, ABD, Almanya, 

Polonya’da vs.) yetiştirilmektedir (Onaran ve ark., 2000). Ülkemiz ise 1.429.849 dekarlık ekim alanıyla ve 

4.613.071 ton üretimiyle Dünya’da patates üretiminde 13. sırada yer almaktadır (Anonim 2011a; TAB, 2015). En 

fazla patates üretimi yapılan illerimiz arasında Niğde, Nevşehir, Kayseri, Konya, Sivas, Bolu, İzmir, Afyon, Tokat, 

Adana (Çukurova-Toroslar), Antalya (Korkuteli Yaylası) ve Erzurum (Pasinler Ovası) yer almaktadır (DİE, 1998; 

Anonim, 2011a; TAB, 2015 ). Ülkemizde kişi başına düşen patates tüketimi ise ortalama olarak yaklaşık 50 kg 

olduğu bildirilmektedir (TAB, 2015). Buna karşılık ise, ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olan patates 

bitkisinin verim kayıplarına sebep olan pek çok etmen bulunmaktadır. Bu etmenler, ekolojik koşullar (iklim), 

zararlılar, hastalıklar ve yabancı otlar şeklinde sıralanabilir. Fakat, bunlar arasında patates üretimini olumsuz yönde 

etkileyen en önemli etmenlerin (zararlıların) başında ise patates böceği gelmektedir (Atak, 1973; Worner, 1988).  

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 (Coleoptera: Chrysomelidae) Meksika kökenli bir zararlı 

koleopter türüdür ve Dünya üzerinde yaklaşık olarak 12 milyon km2’lik alanda (Kuzey Amerika’da özellikle de 

And Dağları’ndaki yaylalarda, Asya ve Avrupa’da) yayılış göstermektedir (Alyokhin, 2009). Bu zararlı, 

Solanaceae familyasına bağlı bitki türlerinde (patates, patlıcan, it üzümü, yer kirazı, ban otu, ısırgan, biber, tütün, 

dikenli elma, domates vs.) polifag olarak beslenmesine rağmen en fazla zararı patates (S. tuberosum)  bitkisinde 

oluşturmaktadır (Hare, 1990; Capinera, 2001).  

Patates böceğinin hem erginleri hem de larvaları, konukçularının (özellikle de patates ve patlıcanın) yapraklarında 

içe doğru delik açarak, daha sonra da bu delikleri genişletmek suretiyle beslenmektedir. Popülasyonun 

yoğunluğuna bağlı olarak ise yaprakların ana damarlarını, sürgünleri ve taze dallarını da yiyerek, sadece ana gövde 

kısmı kalacak şekilde zarar oluşturmaktadırlar. Larva ve erginler, patates ve patlıcanın çiçekleriyle de beslenmekte, 

patlıcanın ise meyvesini kemirerek, önemli derecede kayıplara neden olmaktadırlar.  

 

Patates böceği ile mücadelede geçmişte kültürel tedbirlerin uygulanmasında başarılı olunamamış, kimyasal 

mücadele ile yani insektisit kullanımı ile zararı engellenmeye çalışılmıştır. Kimyasal mücadelenin 

uygulanabilirliğinin kolay olması, burada kullanılan kimyasalların kısa sürede etki göstermesi, ekolojik şartlardan 

çok fazla etkilenmemesi ve diğer metotlara göre maliyetinin az olması onu cazip hale getirmiştir. Ancak, 

insektisitlerin bilinçsizce (sürekli aynı ilacın kullanımı) ve aşırı dozlarda kullanımları, zararlının bu kimyasallara 

karşı direncinin artmasına (Knight ve Norton, 1990) ve bu insektisitlerin bitkiler üzerinde fitotoksit etkilere neden 

olmuştur (Stewart et al. 1997). Buna ilave olarak, özellikle geniş spekturumlu insektisitler, insan ve çevre 

sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine, çevredeki faydalı (doğal düşmanlar, tozlayıcı böcekler vs. gibi) 

canlıların, bal arılarının, kuşların ve balıkların ölümlerine veya popülasyonlarının azalmalarına (Pimentel ve ark., 
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1992; Mansour ve ark., 2004), besin zinciri yoluyla da insanlara ulaşarak birçok kalıcı ya da öldürücü hastalıkların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur (Peter 1984; Ecevit 1988).  Bütün bu olumsuzluklardan dolayı, son zamanlarda 

tarımsal alanlardaki zararlılarla mücadelede bitkisel kökenli doğal bileşikler (uçucu yağlar, ekstreler vs.) ön plana 

çıkmış ve bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır. Bunlardan en çok göze çarpan, doğal kökenli bileşikler bitkilerden 

elde edilen uçucu yağlardır. 

 

Uçucu yağlar, bitkilerin çiçek, tohum, yaprak, meyve, kabuk, kök vs. gibi kısımlarımdan elde edilen ve oda 

sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla kristallenen renksiz veya açık sarı renkli, uçucu ve kokulu doğal 

bileşiklerdir. Son yıllarda, farklı bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, ekstreler ve bileşikler kullanılarak, zararlı 

böcekler üzerinde yapılan bir çok çalışmada, bu doğal bileşiklerin böcek öldürücü (insektisidal), yumurta öldürücü 

(ovisidal), uzaklaştırıcı (repellent), cezbedici (atraktant) ve beslenmeyi engelleyici (antifeedant) etki gösterdiği 

tespit edilmiştir (Aksoy 1982; Prates, 1992; Regnault-Roger vd., 1993; Shaaya vd., 1993; Yıldırım vd., 2005; 

Kordali vd., 2006, 2008; Ünal ve Akkuzu 2009; Chaubey, 2013; Kesdek vd., 2015). Bitkisel kökenli bileşikler 

(özellikle de uçucu yağlar), tarımsal alanlarda zararlılara karşı kullanıldığında çevreye rezidüel (kalıcı) etkinin, 

böcek direncinin ve çevre kirliliğinin azalmasına yardımcı olmakta, insan ve çevre sağlığına fazla bir tehdit 

oluşturmamaktadır. Bunlar dikkate alındığında, uçucu yağların böceklerle mücadelede kullanımı ön plana 

çıkmıştır.  

Ülkemiz, gerek coğrafi konumu ve gerekse de topoğrafik yapısı bakımından farklı iklimleri yaşamakta, bu 

iklimlere özgü ve oldukça farklı bitki türlerini barındırmaktadır. Bu özelliği ile de çok farklı sayıda (özellikle 

endemik) bitki türlerinin yetişmesine olanak sağlamaktadır (Kesdek, 2002). Bu bitki türlerinden pek çoğu, 

özellikle de tıbbi ve aromatik bitkiler, halk arasında kendi ağızlarına göre yöresel farklı isimlerle bilinmişler, bunlar 

çok eski zamanlardan beri çeşitli amaçlarla (ateş düşürücü, bir çok hastalığın tedavisi, yaraların kapanması, 

sindirim, antiseptik, bağırsak kurtlarını düşürücü (anti-helmintic), enerji verici (güçlendirici), idrar söktürücü 

(diüretik) ve karın ağrılarını giderici vs. gibi tedavilerde) kullanılmışlardır (Baytop, 1984; Güncan ve Durmuşoğlu, 

2004). Bunlar arasında, yaptığımız bu çalışmada kullanılan altı farklı bitki Fesleğen (Ocimum basilicum L.), 

Mercan Köşk (Origanum majorana L.), Ada çayı (Salvia pratensis L.), Kır Nanesi (Ziziphora clinopodioides 

Lam.) (Lamiaceae), Sedef Otu (Ruta graveolens L.: Rutaceae) ve Zahter, Sater, Kara Kekik veya Karabaş Kekiği 

(Thymbra spicata L.: Labiatae) önemli bir yer tutmaktadır. 

Ocimum L., Origanum L., Salvia L. ve  Ziziphora  L.  cinsleri, Lamiaceae familyası içerisinde yer almaktadır. 

Origanum cinsi, bu familyanın önemli bir cinsi olup, 20 tanesi Türkiye’de olmak üzere Dünya üzerinde yaklaşık 

olarak 900 civarında türü bulunmaktadır. Anadolu’da yöresel olarak genellikle “Fesleğen”, ‘‘Yalancı Kekik”, 

‘‘Kekik”, “Beyaz Kekik”, ‘‘İstanbul Kekiği”, ‘‘Keklik Otu” ve “Mercan Köşk” gibi isimleriyle bilinirler. Bu türler, 

kendilerine has tatları, aromaları, baharat olarak kullanımları ve tıbbi değerlerinin yanında insektisidal, antifungal, 

antibakteriyel ve allelopatik etkilerinden dolayı önem arz ederler ve uçucu yağ bakımından da zengindirler. Ayrıca, 

birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır (Davis, 1982; Baytop, 1999). Bu türlerden Fesleğen (O. 

basilicum) ve Mercan Köşk (O. majorana) en önemli türler arasında yer almaktadır. 

Salvia L. cinsinin yarısı endemik olmak üzere Türkiye’de yaklaşık olarak 90 türü bulunmaktadır. Ülkemizde genel 

olarak yöresel isimle “Ada Çayı” olarak bilinirler. Bazı türleri (S. triloba L. ve S. officinalis L.) parfümeri ve 

kozmetik sanayisinde ve yiyecek (baharat) olarak da kullanılır (Davis, 1982; Baytop, 1999).   
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Ziziphora L. cinsinin ise ülkemizde 5 türü bulunmaktadır ve yöresel olarak “Kır Nanesi” olarak bilinmektedir 

(Baytop, 1996). En önemli türü Z. clinopodioides olup, mide, bağırsak ağrılarının ve yaraların tedavisinde 

kullanılmakta, ayrıca aromatik içecek (çay) olarak tüketilmektedir (Başer, 2002).  

Ruta L. cinsi Rutaceae familyasının en önemli cinsidir ve bu cinsin türleri genel olarak Güney Avrupa ile Kuzey 

Afrika boyunca yayılış göstermiştir. R. graveolens bu cinsin yaklaşık 50 türünden en önemlilerinden biridir 

(Bentley ve Trimen, 2004). Bu bitkinin kokusu keskindir ve çiçek, tohum ve yaprakları uçucu yağ, alkaloitler, 

tanen, reçine, rutin adı verilen glikozit ile pektin içeriği bakımından zengindir. Antik çağlarda hastalıklara karşı 

gösterdiği tedavi edici özelliği ile sedef otu, Latincede hastalıktan kurtulma anlamına gelen “Ruta” adıyla 

bilinmektedir.  Halk arasında bu bitkinin mide rahatsızlıklarını giderici, iştah açıcı, sindirimi kolaylaştırıcı, gaz 

söktürücü, sakinleştirici, öksürük kesici, Kalp çarpıntısını giderici, adet söktürücü, kolaylaştırıcı ve düzene sokucu, 

uyarıcı, terletici, bağırsaklarda solucan (kurt) düşürücü gibi pek çok tibbi etkilerinin olduğu belirtilmektedir 

(Arıduru, 2013).  

Thymbra L. cinsi Labiatae familyasına aittir ve ülkemizdeki tür sayısı sınırlıdır.  En önemli türünün Thymbra 

spicata L. (T. spicata var. spicata ve T. spicata var. intricate) ise Ege ve Akdeniz sahil şeridi ile Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde doğal olarak yetiştiği belirtilmekte ve ülkemizde ise yöresel olarak “Sater”, “Zater”, 

“Zahter”, “Kara Kekik” ve “Karabaş Kekiği” gibi isimlerle bilinmektedir. Halk arasında Anadolu’da bu türün 

yaprak ve çiçekleri baharat ve çay olarak, genç sürgünleri ise salatalara katılarak tüketilmektedir. Buna ilave olarak 

ise, değişik yörelerde, soğuk algınlığı, öksürük gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kokusu 

keskin olup, uçucu yağ bakımından da zengindir (Davis, 1982; Baytop, 1984). 

 Sunulan bu çalışmada, doğal alanlarda yetişen altı farklı bitki türünden (O. basilicum, O. majorana, R. graveolens, 

S. pratensis, T. spicata ve Z. clinopodioides) elde edilen uçucu yağların, farklı dozlarındaki uygulamasıyla patates 

böceğinin erginleri üzerindeki insektisidal etkileri araştırılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Biyolojik Materyal: Bu çalışmanın biyolojik materyalini, patates bitkisinin en önemli zararlılarından biri olan 

patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin erginleri oluşturmaktadır. Ergin 

böcekler, Erzurum İli Palandöken ilçesinin Tepeköy Köyü ile Aziziye ilçesinin Söğütlü Köy’ünden toplanmıştır. 

Toplanan böceklerin erginleri 7,5 lt. lik 30x20 cm ebatlarındaki plastik saklama kutularının içerisinde kurutma 

kâğıdı konulmuş ve taze patates yaprağı veya dilimlenmiş patates yumrusu ile beslenerek, 25±1ºC’de ve %65±5 

nem şartlarında iklim odasında muhafaza edilmiştir. Besin olarak Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki 

Koruma Bölümü arazisindeki belli bir miktar alanda (50 X 50 m.) patates bitkisi yetiştirilmiş, laboratuar şartlarında 

böcekleri beslemek için gerekli yeşil ve taze aksamlar buradan temin edilmiştir. 

Bitki Materyali: Çalışmada kullanılan bitkilerden Ocimum basilicum L., Salvia pratensis L. ve Ziziphora 

clinopodioides Lam. türleri, 2016-2017 yıllarında, çiçekli dönemlerinde ve Haziran-Eylül ayları arasında Erzurum 

ili, Oltu, Pasinler ve Tortum ilçelerindeki doğal alanlardan toplanmıştır. Çalışmadaki diğer bitkiler ise (Thymbra 

spicata L., Origanum majorana L. ve  Ruta graveolens L.) Muğla ili, Fethiye ilçesi, Babadağ Dağı’nda ve Kayaköy 

Köyü’nde 2017 yılında çiçeklenme döneminde iken Mayıs ve Haziran aylarında toplanmıştır. Toplanan bitki 

materyali gölgede, havadar bir yerde günlük çevrilerek, kurutulmuş ve bitki materyalleri değirmen yardımıyla toz 

haline getirilmiş, daha sonra da serin depo ortamında muhafaza edilmiştir. Bitkilerin herbaryumları hazırlanmış 

olup, teşhisleri Prof. Dr. Yusuf KAYA tarafından yapılmıştır. Herbaryum örnekleri Atatürk Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü herbaryumunda muhafaza edilmektedir. 
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Uçucu Yağın Elde Edilmesi: Toz haline getirilen bitki materyalleri, Clevenger düzeneği kullanılarak, 

hidrodistilasyon yöntemi ile 3-4 saat kaynatılarak uçucu yağlar elde edilmiştir. Daha sonra uçucu yağlar etanol ile 

ektrakte edilerek, susuz sodyum sülfat ile sudan arındırılmıştır. Etanol, rotary evaparatörle uzaklaştırılmış ve uçucu 

yağlar denemelerde kullanılmak üzere +4°C’de buzdolabında muhafaza edilmiştir.  

Uçucu Yağların İnsektisidal Etkilerinin Test Edilmesi: Patates böceğinin erginleri üzerinde O. basilicum, O. 

majorana,  R. graveolens, S. pratensis, T. spicata ve Z. clinopodioides bitki türlerinden edilen uçucu yağların 

etkilerini belirlemek için, uçucu yağlar 1:2 (uçucu yağ/etanol) ile çözülerek, son konsantrasyon 10, 15 ve 20 μL 

petri-1 olacak şekilde stoklar hazırlanmıştır. Daha sonra (120 mL hacime göre, 9 cm genişlik × 1.5 cm derinlik) 

cam petri kaplarının altına iki kat sterilize edilmiş kurutma kağıdı yerleştirilmiştir. Her bir petriye 15’er adet ergin 

böcek konularak, üzerlerine stok olarak hazırlanmış uçucu yağ solüsyonlarından 1 ml püskürtülmüş, etanol 

atmosferik şartlarda beş dakika bekletilerek buharlaştırılmıştır. Böceklerin beslenmeleri için her petriye yeterli 

miktarlarda (10’ar gr) kimyasal ve uçucu yağ ile bulaşık olmayan taze patates sürgünü (yapraklı) konulmuş ve 

petrilerin etrafı parafilmle sarılmıştır. Solüsyonlar kullanılmadan önce 1 dk süre ile Vortex cihazıyla 

karıştırılmıştır. Kontrol olarak, saf su+etanol, pozitif kontrol olarak ise Deltamethrin aktif maddeli İzoldesis 2,5 

EC kimyasalı kullanılmıştır. Denemeler 25±1ºC sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve 14/10 aydınlık/karanlık 

laboratuvar koşullarında yürütülerek, her deneme 3 tekerrür üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın ardından 

24., 48., 72. ve 96. saatlerde ergin böceklerin ölüm sayımları yapılmıştır.  

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi: Bu çalışmada, O. basilicum, O. majorana,  R. graveolens, S. pratensis, T. 

spicata ve Z. clinopodioides bitki türlerinden edilen uçucu yağların, patates böceğinin erginleri üzerindeki ölüm 

oranları belirlenerek, 24, 48, 72 ve 96 saat sonunda %ölüm tabloları oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için, SPSS (Statistical Package for Social Seciences 

17,0) yazılım paketi kullanılarak, çift yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve Duncan testi ile ortalamalar 

arasındaki farklar test edilmiştir. LC50 ve LC90 değerleri Finney (Finney 1971) yöntemi kullanılarak hesaplanmış 

ve her bir uygulamanın %95 güven sınırlarında LC50 ve LC90 değerlerini tespit etmek için EPA Probit Analiz 

Programı kullanılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

Doğal alanlarda yetişen altı farklı bitki türünden (O. basilicum, O. majorana, R. graveolens, S. pratensis, T. spicata 

ve Z. clinopodioides) elde edilen uçucu yağların, patates böceği erginleri üzerinde 10, 15 ve 20 μL/petri’lik 

dozlarındaki uygulamasıyla, 24, 48, 72 ve 96 saat sonra insektisidal etkileri araştırılmış ve elde edilen sonuçlar 

Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 dikkatli şekilde incelendiğinde, tetst edilen uçucu yağların konsantrasyon 

miktarlarının artışına ve geçen zamana bağlı olarak patates böceğinin erginlerine karşı etkili olduğu ve ölüm 

oranlarında da artış gösterdiği göze çarpmaktadır. Test sonucunda, uçucu yağların 10, 15 ve 20 μL/petri-

1dozlarında uygulamaları, kontrollerle karşılaştırıldığında ergin böcekler üzerinde (%3.33 ile %100 arasında) farklı 

oranlarda ölümler meydana getirdiği gözlemlenmiştir. Böcek ölümlerinin özellikle uçucu yağların en yüksek 

dozlarında (20 μL/petri-1’de) daha yüksek olduğu kaydedilmiştir. Tüm uçucu yağların 10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik 

dozlarında ve 24., 48., 72. ve 96. saatlerdeki ölüm oranlarına bakıldığında ise dozlar arasındaki ölüm oranlarının 

zamana bağlı olarak birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. 

Uygulamalardan 24 saat sonra, diğer yağlara oranla S. pratensis yağının 10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik dozlarının daha 

yüksek oranlarda insektisidal etki gösterdiği (sırasıyla %63,3, %76,6 ve %76,6 oranında ölüme sebep olduğu) 
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saptanmıştır. En az insektisidal etki ise O. basilicum uçucu yağının (10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik) üç dozunda da 

aynı oranda %3,33 olarak kaydedilmiştir.   

 Uygulamanın 48. saatinde en yüksek ölüm oranı,  Z. clinopodioides bitki uçucu yağının 20 μL/petri-1’lik dozunda 

%93,3 olarak saptanırken, aynı dozda en düşük ölüm oranı ise O. basilicum uçucu yağı için %43,3 olarak 

gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, uygulamanın 48. saatinde ve 15 μL/petri-1’lik dozda en yüksek ölüm oranı %86,6 

ile Z. clinopodioides bitki uçucu yağında kaydedilirken, aynı dozda en düşük ölüm oranı ise %6,66 olarak O. 

basilicum uçucu yağında gözlemlenmiştir. Yine, tüm uçucu yağların 10 μL/petri-1’lik dozunda en fazla ölüm oranı 

S. pratensis uçucu yağında %80,0 olarak kaydedilirken, aynı dozda en düşük ölüm oranı ise %3,33 olarak O. 

basilicum uçucu yağında tespit edilmiştir. 

72 saat sonunda,  20 μL/petri-1’lik dozda en yüksek ölüm oranı, %96,6 olarak T. spicata ve Z. clinopodioides bitki 

uçucu yağları için kaydedilirken, aynı dozda en düşük ölüm oranı ise O. basilicum uçucu yağı için %76,6 olarak 

saptanmıştır. 15 μL/petri-1’lik dozda en yüksek ölüm oranı %93,3 ile Z. clinopodioides uçucu yağında, aynı dozda 

en düşük ölüm oranı ise %10,0 ile O. basilicum uçucu yağında gözlemlenmiştir. Test edilen altı uçucu yağın 10 

μL/petri-1’lik dozunda en yüksek ölüm oranı S. pratensis yağı için %86,6 olarak kaydedilirken, aynı dozda en 

düşük ölüm oranı ise %6,66 olarak O. basilicum uçucu yağında saptanmıştır. 

Uygulamanın 96. saatinde ise, 20 μL/petri-1’lik dozda O. majorana,  S. pratensis, T. spicata ve Z. clinopodioides 

uçucu yağları en yüksek toksik etki göstermiş ve ölüm oranları %100 olarak kaydedilmiştir. Aynı uygulama 

zamanı ve dozunda O. basilicum ve R. graveolens uçucu yağlarında ise ölüm oranları %93,3 olarak bulunmuştur. 

Aynı şekilde, 15 μL/petri-1’lik dozda en yüksek ölüm oranı, O. majorana,  S. pratensis ve Z. clinopodioides bitki 

uçucu yağlarında %96,6 olarak gözlemlenirken, en düşük ölüm oranı ise O. basilicum uçucu yağı için %16,6 olarak 

kaydedilmiştir. Bu oranlar R. graveolens ve T. spicata uçucu yağları için ise sırasıyla %86,6 ve %93,3 olarak tespit 

edilmiştir. Uygulamadan 96 saat sonra ve 10 μL/petri-1’lik dozda en yüksek ve en düşük ölüm oranları sırasıyla, 

S. pratensis uçucu yağı için %93,3; O. basilicum uçucu yağı için ise %10,0 olarak saptanmıştır. Diğer uçucu yağlar 

için ise 10 μL/petri-1’lik dozdaki ölüm oranları sırasıyla O. majorana yağı için %80,0, R. graveolens yağı için 

%73,3,  T. spicata ve Z. clinopodioides uçucu yağları için %90,0 olarak bulunmuştur (Tablo 1). 

Geçmişte farklı araştırıcılar tarafından uçucu yağların insektisidal etkileriyle ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. 

Papachristos ve Stamopoulos (2002), yaptıkları çalışmada Ocimum basilicum uçucu yağının Acanthoscelides 

obtectus erginlerine karşı 10 μL/petri-1’lik dozda uygulanmasından 48 saat sonra %8,70 oranında ölüm meydana 

geldiğini belirlemişlerdir. Sunulan bu çalışmada ise, O. basilicum uçucu yağının L. decemlineata erginlerine karşı 

10 μL/petri-1’lik dozda uygulanmasından 48 saat sonra %3,33 oranında ölüm kaydedilmiştir. Bu iki çalışma, O. 

basilicum yağının iki zararlı üzerinde de öldürücü etki gösterdiğinden dolayı birbirlerini destekler niteliktedir. 

Manzoomi vd., (2010),  Lavandula officinalis L., Artemisia dracunculus L. ve Heracleum persicum Desf. 

bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, Callosobruchus maculatus erginlerine karşı uygulanmasında, doz ve 

zaman artışına bağlı olarak toksisitenin arttığını gözlemlemişlerdir. Sunulan bu çalışmada da altı bitkiden elde 

edilen uçucu yağların L. decemlineata erginlerine karşı uygulanmasıyla, doz artışı ve zamana bağlı olarak ölüm 

oranlarında artışın gerçekleştiği ve iki çalışmanın birbirini destekler nitelikte olduğu saptanmıştır. Rafiee-Dastjerdi 

vd., (2013), fesleğen, yarpuz, lavanta, nane ve kekik bitki uçucu yağlarının Phthorimaea opeculella (Zeller) 

(Lepidoptera: Gelechiidae) erginlerine karşı fumigant toksisite çalışmasında, kekik uçucu yağının diğerlerine göre 

en etkili olduğunu, lavanta ekstraktının ise L. decemlineata  erginlerine karşı daha düşük toksiditeye sahip 

olduğunu kaydetmişlerdir. Bir başka çalışmada, Lavandula angustifolia L., Mentha longifolia L., Mentha spicata 
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L., Origanum vulgare Mill., Satureja hortensis L., Fumaria officinalis L. ve Glycyrrhiza globra L. bitki uçucu 

yağlarının, L. decemlineata erginlerine karşı uygulanmasıyla M. longifolia yağının daha etkili olduğu ve bu zararlı 

ile mücadelede kullanılabileceği belirtilmiştir (Rafiee-Dastjerdi vd., 2013). Taghizadeh Saroukolai ve ark. (2014), 

yaptıkları bir çalışmada, Satureja khuzistanica Jamzad, Ocimum basilicum L., Myrtus communis L., Thymus 

daenensis Celak, Mentha spicata L. ve Eugenia caryophyllus (Sprengel) bitki uçucu yağlarının 10, 12, 14 ve 16 

ppm’lik dozlarının L. decemlineata’ya karşı uygulaması sonucunda, en etkili yağın (LC50 = 167.96 ppm oranıyla) 

S. khuzistanica’nın olduğunu kaydetmişlerdir. Bu çalışmada ise, test edilen altı farklı bitki arasından S. pratensis 

(LC50 = 3.785 μL/böcek)’e ait uçucu yağın 10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik dozlarındaki uygulanmasıyla en fazla toksik 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1 ve 2). Pavela (2004), yaptığı çalışmada, Origanum majorana L. ve 

Salvia. Officinalis L. uçucu yağlarının, Spodoptera littoralis (Boisd) (Lepidoptera: Noctuidae) larvaları üzerinde 

sırasıyla %77.8 ve %97.7 oranında ölümlere yol açtığını kaydetmiştir. Demirel ve Erdoğan (2017), Origanum 

majorana L. uçucu yağının Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) erginlerine karşı, beş farklı 

konsantrasyonda (0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ve 1.6 μg/100 ml kavanoz) uygulanmasından 24 saat sonra sırasıyla %36.66, 

%41.66, %50.00, %68.33 ve %95.00 oranlarında ölümlerin meydana geldiğini kaydetmişlerdir. Yapılan bu 

çalışmada ise, O. majorana uçucu yağının L. decemlineata erginlerine karşı 10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik dozlarında 

uygulanmasından 24 saat sonra sırasıyla %23.3, %26.60 ve %33.30 oranlarında ölümler gözlemlenmiştir (Tablo 

1). Bu iki çalışma, O. majorana uçucu yağının insektisidal etkisinin olduğunu ve birbirlerini destekler nitelikte 

olduklarını göstermektedir.  

Usanmaz vd., (2016), Salvia multicaulis Vahl ve S. sclarea L. bitki uçucu yağlarının, L. decemlineata erginlerine 

karşı 10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik dozlarda uygulanmasından 96 saat sonraki ölüm oranlarını, S. multicaulis yağı için 

sırasıyla %40.0, %55.5 ve %93.3; S. sclarea yağı için ise %77.7, %75.5 ve %88.8 olarak kaydetmişlerdir. Kotan 

vd., (2008), S. hydrangea DC ex Benth. bitki uçucu yağının depo zararlılısı Sitophilus granarius L. ve Tribolium 

confusum Duv. erginlerine karşı uygulanmasından 96 saat sonra sırasıyla %68.3 ile %75.0’e varan oranlarda 

ölümlere yol açtığını kaydetmişlerdir. Yapılan bu çalışmada ise, S. pratensis uçucu yağının L. decemlineata 

erginleri üzerinde 10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik dozlarda uygulanmasının 96. saatinde sırasıyla %93.3, %96.6 ve 

%100 olarak saptanmıştır. Başka bir çalışmada ise (5’i Achillea L., 4’ü Origanum L., 3’ü Artemisia L. ve 2’si 

Thymus L. cinsine ait olmak üzere) 14 farklı bitkiden elde edilen uçucu yağın L. decemlineata erginleri üzerinde 

10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik dozlarında uygulanmasının 96. saatinde %2.22 ile %100 arasında değişen oranlarda 

ölümlerin olduğu kaydedilmiştir (Kesdek vd., 2015). Sunulan bu çalışmada ise, altı farklı bitkiden uçucu yağının 

aynı dozlarda L. decemlineata erginleri üzerinde uygulamasının 96. saatinde %3.33 ile %100 arasında ölümler 

gözlemlenmiştir. Selimoğlu vd., (2015), T. spicata bitkisinden elde edilen uçucu yağın, Acanthoscelides obtectus 

(Say) erginlerine karşı tek doz fumigant toksisite denemesinde (100 µl/L), uygulamasından 24 ve 48 saat sonraki 

ölüm oranlarını sırasıyla %96.27 ve %97.82 olarak kaydetmişlerdir. Sunulan bu çalışmada ise, T. spicata bitki 

uçucu yağının L. decemlineata erginlerine karşı 10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik dozlarında uygulanmasından 24 saat 

sonraki ölüm oranları sırasıyla %60.0, %66.6 ve %73.3 olarak saptanmıştır. Yine bu çalışmada, aynı dozlarda ve 

48 saat sonraki ölüm oranları ise %70.0, %83.3 ve %90.0 olarak kaydedilmiştir (Tablo 1). Bu iki çalışmada T. 

spicata bitki uçucu yağının L. decemlineata erginleri üzerinde insektisidal etkisinin olduğunu kanıtlamaktadır. 

Bayan ve ark. (2017), T. spicata uçucu yağının güçlü bir antifungal, antibakteriyel ve antioxidant özelliğinin 

olduğunu ve ayrıca, bunun birçok patojenik fungus ve bakteri hastalıklarının kontrolünde kullanılabileceğini 

bildirmişlerdir. 
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Franzios vd., (1997), Z. clinopodioides bitkisinden elde edilen uçucu yağın içeriğinde %50 oranında bulunan 

Pulegone bileşiğinin üç farklı zararlı böcek türüne karşı güçlü bir insektisit etki gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Kheirkhah vd., (2015), Z. clinopodioides bitki uçucu yağının, depo zararlısı Ephestia kuehniella Zeller üzerinde 

(yumurta, larva ve erginlere karşı) toksik etki gösterdiğini saptamışlardır. Yapılan bu çalışmada ise, Z. 

clinopodioides uçucu yağının L. decemlineata erginlerine karşı 10, 15 ve 20 μL/petri-1’lik dozlarda 

uygulanmasından 96 saat sonra %90.0 ile %100 arasında değişen oranlarda ölüm kaydedilmiştir. Bu çalışmalar, 

Z. clinopodioides uçucu yağının insektisidal etki gösterdiği konusunda birbirlerini destekler niteliktedir.    

Oliva vd., (2003), R. graveolens bitkisinin yaprak, tohum ve özellikle de çiçeklerinde bol miktarda uçucu yağ 

bulunduğunu, bunun farklı fungus türleri üzerinde fungisit etki gösterdiğini saptamışlardır. Yapılan bu çalışmada 

da R. graveolens bitki uçucu yağının L. decemlineata erginleri üzerinde %16.6 ile %93.3arasında insektisidal etki 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Patates böceğinin erginlerine uygulanan altı farklı bitki türünden elde edilen uçucu yağların petri denemelerinin 

96. saat sonunda toksik olan LD50 ve LD90 değerleri Tablo 2’de verilmiştir. LD değerleri dikkate alındığında, LD50 

ve LD90 değerlerine göre en fazla toksidite S. pratensis uçucu yağı için (LD50, 3.785 μL/böcek; LD90, 8.899 

μL/böcek), en az toksidite ise O. basilicum uçucu yağı için (LD50, 16.005 μL/böcek; LD90, 22.195 μL/böcek) tespit 

edilmiştir. Diğer bitki uçucu yağlarının LD50 ve LD90 değerleri ise sırasıyla;  T. spicata (4.255 ve 10.555 μL/böcek), 

Z. clinopodioides (4.851 ve 9,927 μL/böcek ), R. graveolens (6.108 ve 16.972 μL/böcek) ve O. majorana (7.292 

ve 11.793 μL/böcek) olarak kaydedilmiştir (Tablo 2). Bu LD50 ve LD90 değerleri dikkate alındığında ise patates 

böceği erginlerine karşı en yüksek toksisite her iki LD değerinde de S. pratensis uçucu yağının daha toksik etki 

gösterdiği görülmüştür.  

 

 

Sonuç 

Sunulan bu çalışmada, altı farklı bitkiden (O. basilicum, O. majorana, R. graveolens, S. pratensis, T. spicata ve Z. 

clinopodioides) elde edilen uçucu yağların, patates böceğinin erginlerine karşı uygulanmasında, O. majorana, S. 

pratensis, T. spicata ve Z. clinopodioides uçucu yağlarının tüm dozlarda ölüm oranları %80.0’nin üzerinde 

saptanmıştır. Diğer bitki uçucu yağlarında ise (O. basilicum’un 20 μL/petri-1’lik dozu ve R. graveolens’ın  15 ve 

20 μL/petri-1’lik dozları hariç) bu oranların nispeten daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu veriler göz önüne 

alındığında O. majorana, S. pratensis, T. spicata ve Z. clinopodioides bitki uçucu yağlarının tüm dozlarda ve 

saatlerde daha fazla toksik etki gösterdiği tespit edilmiştir. Pozitif kontrol olarak kullanılan Deltamethrin aktif 

maddeli İzoldesis 2,5 EC kimyasalında ise istatistiki olarak hemen tamamında yüksek oranda (%100) toksitite 

görülmüştür (Tablo 1). Sonuç olarak %95 güven aralığında hesaplanan verilere göre P<0,05 olduğundan, patates 

böceği erginleri üzerindeki insektisit etkisi test edilen altı farklı bitki türüne ait uçucu yağların aralarında anlamlı 

bir fark olduğu gözlemlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, test edilen bitki uçucu yağların L. decemlineata erginleri 

üzerinde gösterdikleri toksik etki dereceleri birbirinden önemli derecede farklılık göstermiştir. Bu sonuçlara göre, 

O. majorana, S. pratensis, T. spicata ve Z. clinopodioides bitki uçucu yağlarının diğer yağ ve kontrolden istatistikî 

olarak daha yüksek toksisite gösterdikleri, pozitif kontrol olarak kullanılan Deltamethrin aktif maddeli kimyasal 

ilaç olan İzoldesis ile de istatiki olarak aynı toksitite oranına sahip oldukları görülmüş ve bu bitkilerden elde edilen 

uçucu yağların patates böceği erginlerine karşı mücadelede biyoinsektisit olarak kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır. 
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Tablo 1 Altı farklı bitki uçucu yağının 10, 15 ve 20 μL petri-1 dozlarında L. decemlineata erginlerine karşı 24, 48, 
72 ve 96 saat sonraki ölüm oranları 

                                                                         Leptinotarsa decemlineata Say. 

Uçucu Yağlar 

 

     Doz 

(µL/Petri

) 

Ölüm (%)a 

Maruz Kalma Süresi (s) 

  24sb 48sb 72sb 96sb 

 

Ocimum basilicum 

10 3.33 ± 3.33 a 3.33 ± 3.33 a 6.66 ± 3.33 a 10.0 ± 0.00 b 

15 3.33 ± 3.33 a 6.66 ± 3.33 a 10.0 ± 0.00 a 16.6 ± 3.33 b 

20 3.33 ± 3.33 a 43.3 ± 8.81 bc 76.6 ± 3.33 def 93.3 ± 3.33 ef 

 

Origanum majorana 

10 23.3 ± 3.33 bc 46.6 ± 3.33 bcd 63.3 ± 3.33 bc 80.0 ± 5.77 cd 

15 26.6 ± 3.33 bcd 53.3 ± 3.33 cd 76.6 ± 3.33 def 96.6 ± 3.33 ef 

20 33.3 ± 3.33 cd 53.3 ± 3.33 cd 86.6 ± 3.33 fghj 100.0 ± 0.0 f 

 

Ruta graveolens 

10 16.6 ± 3.33 b 36.6 ± 3.33 b 56.6 ± 3.33 b 73.3 ± 3.33 c 

15 23.3 ± 3.33 bc 46.6 ± 3.33 bcd 73.3 ± 8.81 cde 86.6 ± 6.66 de 

20 26.6 ± 3.33 bcd 56.6 ± 3.33 d 80.0 ± 5.77 defg 93.3 ± 3.33 ef 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1650 
 

 

Salvia pratensis 

10 63.3 ± 8.81 ef 80.0 ± 5.77 f 86.6 ± 3.33 fghj 93.3 ± 3.33 ef 

15 76.6 ± 8.81 gh 80.0 ± 5.77 f 86.6 ± 3.33 fghj 96.6 ± 3.33 ef 

20 76.6 ± 3.33 gh 83.3 ± 3.33 fg 90.0 ± 5.77 ghjk 100 ± 0.0 f 

 

Thymbra spicata 

10 60.0 ± 5.77 e 70.0 ± 5.77 e 83.3 ± 3.33 efgh 90.0 ± 3.33 ef 

15 66.6 ± 3.33 efg 83.3 ± 3.33 fg 83.3 ± 6.66 efgh 93.3 ± 6.66 ef 

20 73.3 ± 3.33 fgh 90.0 ± 5.77 fgh 96.6 ± 3.33 jk 100.0 ± 0.0 f 

Ziziphora 

clinopodioides 

10 36.6 ± 3.33 d 53.3 ± 3.33 cd 70.0 ± 5.77 cd 90.0 ± 5.77 ef 

15 73.3 ± 3.33 fgh 86.6 ± 3.33 fg 93.3 ± 6.66 hjk 96.6 ± 3.33 ef 

20 80.0 ± 3.33 h 93.3 ± 3.33 gh 96.6 ± 3.33 jk 100.0 ± 0.0 f 

Pozitif Kontrol 

(İzoldesis) 

10 90.0 ± 0.0 j 100.0 ± 0.0 h 100.0 ± 0.0 k 100.0 ± 0.0 f 

15 93.3 ± 3.33 jk 100.0 ± 0.0 h 100.0 ± 0.0 k 100.0 ± 0.0 f 

20 100.0 ± 0.0 k 100.0 ± 0.0 h 100.0 ± 0.0 k 100.0 ± 0.0 f 

Negatif Kontrol 

(Steril su+Etanol) 

15 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.00 ± 0.0 a 

a Ortalama ± SE her bir deneme 3 tekerrürlü olarak ve 10 ergin bireyle kurulmuştur. 
b Maruz Kalma Süresi (s) 
 
Tablo 2 Altı farklı bitki uçucu yağının L. decemlineata erginlerine karşı LC50 ve LC90 toksisite değerleri 

Uçucu Yağlar LD50 LD90 X2 Slope ± SE 

Ocimum basilicum 16.005 22.195 14.820 9.025 ± 1.582 

Origanum majorana 7.292 11.793 3.914 6.138 ± 2.465 

Ruta graveolens 6.108 16.972 3.749 2.887 ± 1.357 

Salvia pratensis 3.785 8.899 4.985 3.452 ± 2.541 

Thymbra spicata 4.255 10.555 10.511 3.248 ± 2.024 

Ziziphora clinopodioides 4.851 9.927 5.776 4.121 ± 2.488 
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198-) P MADDESİ VE ANTAGONİSTLERİNİN FARELERDE LOKOMOTOR  

AKTİVİTE ÜZERİNE  OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Osman Kukula 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Samsun 

ÖZET: 

Bu çalışmada amacımız P maddesi ve diğer taşikinin reseptör agonist-antagonistleri ile kapsaisinin lokomotor 

aktivite ile ilişkisini araştırmaktı. Aynı zamanda taşikinin reseptörü ve lokomotor aktivite ilişkisi araştırıldı. 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında 28 grup fare oluşturularak deneyler 

yapıldı. Deneyler, UgoBasile 7430 (Varese, Italy) model lokomotor aktivite kafesi ile gerçekleştirildi. Lokomotor 

aktivite kafesine fareler teker teker konarak lokomotor aktiviteleri ölçüldü. İlaçlar tek başlarına ve değişik doz 

grupları şeklinde  kombine verildi.  

NK1 agonisti olan P maddesi, düşük dozda anlamlı bir değişiklik yapmazken (p›0.05); yüksek dozlarda doza bağlı 

olarak anlamlı bir artış meydana getirmiştir (p‹0.05). Kapsaisin tek başına lokomotor aktivitede anlamlı bir 

değişiklik meydana getirmemiştir (p›0.05). Ancak kapsaisin, P maddesi ile kombine verildiğinde anlamlı olarak 

lokomotor aktiviteyi artırmıştır (p‹0.05). Bu bize kapsaisinin P maddesinin etkinliğini artırdığını gösterir. NK1 

antagonisti olan L-703,606 tek başına verildiğinde; 1 mg/kg.lık dozda anlamlı bir değişiklik gözlenmezken 

(p›0.05); 3,5 mg/kg.lık dozda lokomotor aktivitede anlamlı olarak azalma meydana geldi (p‹0.05). NK1 agonisti 

ve NK1 antagonisti birlikte verildiğinde, P maddesi dozu arttıkça antagonistin azalttığı lokomotor aktiviteyi 

artırmaktadır. NK2 agonisti -Ala8-Nörokinin A-(4-10)  tek başına verilirse lokomotor aktivitede anlamlı bir 

değişiklik meydana gelmemiştir(p›0.05). NK2 antagonisti L-659,877 tek başına verildiğinde de lokomotor 

aktivitede anlamlı bir değişiklik meydana gelmemiştir (p›0.05). 

Lokomotor sistem, birçok sinir sistemi yolaklarıyla ilişki halindedir. Taşikinin reseptör agonist ve 

antagonistlerinin lokomotor aktivite üzerindeki etkileri, henüz araştırma safhasındadır. İleride belki, parkinson 

hastalığı gibi bazı motor sistem hastalıklarına karşı kullanılabileceklerdir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Taşikinin Reseptörleri, P Maddesi, Lokomotor Aktivite, Fare, Aktivite Kafesi 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SUBSTANCE P AND ANTAGONISTS ON LOCOMOTOR 

ACTIVITY IN MICE 

 

ABSTRACT: 

The aim of this study was to investigate the relation of substances such as substance P, other tachykinin receptor 

agonists-antagonists and capsaisin with locomotor activity. Additionally, relation of tachykinin receptors and 

locomotor activity was investigated.  

Experiments were done 28 groups of mice in Pharmacology Department of 19 Mayis University School of 

Medicine. All experiments were carried out using a locomotor activity cage (UgoBasil 7430, Varese, Italy).  All 

mice put individually in the activity cage and their locomotor activities were measured.  Drugs were  administered 

separately or as combinations of different dose groups.  
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Substance P which is a NK1 agonist, did not produced a significant change (p>0.05) while higher doses exerted a 

dose dependent and significant increase in locomotor activity (p<0.05). Capsaisin alone did not produce a 

significant change in locomotor activity (p>0.05) whereas combined application with substance P significantly 

increased the activity (p<0.05). This result suggests that capsaisin may potentiate the effect of substance P. NK1 

antagonist L-703,606 did not produced a significant change in 1 mg/kg dose (p>0.05) while it produced a 

significant decrease in locomotor activity when given in a dose of 3,5 mg/kg (p<0.05). In case of co-administration 

of  NK1 agonist and antagonist, increasing doses of substance P restores the decreased motor activity due to 

antagonist application. NK2 receptor agonist [β-Ala8]-Neurokinin A-(4-10) itself caused no significant change in 

locomotor activity (p>0.05). There were also no significant change in locomotion following the separate 

application of NK2  antagonist L-659,877 (p>0.05). 

Locomotor systems are in close contact with a large number of nervous pathways. The effect of tachykinin receptor 

agonists and antagonists on locomotor activity is readily a subject of intense research. These drugs may be of use 

in some motor disorders like Parkinson’s disease in the future. 

 

KEYWORDS: Tachykinin Receptors, Substance P, Locomotor Activity, Mice, Activity Cage 

 

Giriş: 

P maddesi 1931’de bulundu. Hipotansiyon ve ağrı iletiminde rolü vardır. Lokomotor aktivite ile ilişkisi 

araştırılmaktadır. Taşikinin reseptör agonist ve antagonistlerinin de lokomotor sistemle ilişkisi araştırılmaktadır. P 

maddesi ile dopaminerjik sistem arasında bir ilişki olduğu bildirilmektedir (1, 2, 3). Kapsaisin de P maddesi 

salınımını artırmaktadır (4). 

Sinir sistemi, hareket sistemi vesinir sistemi yolaklarıyla ilişki halindedir. Taşikinin reseptör agonist ve 

antagonistlerinin lokomotor aktivite üzerine etkilerinin anlaşılması, Parkinson hastalığı gibi bazı motor sistem 

hastalıklarının etjolojilerininanlaşılması ve yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabilir (5, 6,  7). 

P maddesi kardiyovasküler sistemde güçlü bir vazodilatatördür (8). Büyük arteriyel damarlarda nitrik oksit 

salınımı ile vazodilatasyon ve hipotansiyona neden olur. Serebral arterlerde gevşeme yapar (9). Solunum kanalında 

bronkokonstrüksiyon yapar. Mide-barsak kanalında, lümene su ve elektrolit sekresyonu ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Üreme ve boşaltım kanalında, P maddesi motiliteyi uyarır. Nötrofil ve eozinofiller üzerinde in 

vitro olarak kemotaktik aktivite gösterir (9). Mast hücrelerinde histamin salınımını indüklediği gösterilmiştir (10). 

Santral sinir sisteminde depresyon, bulantı, kusma ve ağrıda bir nörotransmitterdir. 

 

Kapsaisin: 

Kırmızı biberin acı tadını veren tahriş edici alkaloiddir. Lokal anestezik etkisi bulunmaktadır (11, 12). Uygulandığı 

yerde ağrı sinirlerinin ucundan P maddesi salınımı ile sadece ağrı duyusunu ortadan kaldırır, diğer duyulara 

dokunmaz (13, 14). 

 

Lokomotor sistem: 

Lokomosyon anlam olarak bir yerden diğer yere gitme hareketidir (2). Bir çok organ ve doku lokomotor sisteme 

dahildir. Gövdenin bir parçasını  hareket ettirmek için gerekli kuvvet kaslar tarafından meydana getirilir (15). 
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Kemikler hareket edecek parçalara destek görevi yaparlar (16). Kirişler ise kasların meydana getirdiği kuvveti 

kemiklere iletirler (16). 

Beyin hemisferleri; bazal ganglionlar, hipokampus ve amigdala gibi 3 derin yapıyı içine alır. Bu bölgelerin 

algılama, duyu, kognitif ve motor fonksiyonlarda rolü vardır (17). Bazal ganglionların fonksiyonel olarak vücudun 

belli bir amaca yönelik hareketini başlatmak, düzenlemek, hareketin koordinasyonunu sağlamak ve kas tanusunun 

sürdürülmesi gibi işlevleri vardır (17). Substantia nigra ile beraber ekstrapiramidal sistem olarak adlandırılır. 

Motor kontrolde önemli rolü vardır (18). 

 

P maddesi-Lokomosyon ilişkisi: 

Nörokinin reseptör agonistleri ile nigrostriatal ve mezolimbik yolaklar aktive olmaktadır (19). Nucleus 

accumbense yapılan P maddesi injeksiyonu, dopamin metabolitlerinin düzeyini artırır. Bu nucleus accumbenste 

dopamin ve P maddesi arasında bir etkileşme olduğunu gösterir (2). P maddesi ofansif davranışları azaltıp, defansif 

davranışlarda artışa neden olur. Lokomotor aktivite, tırmalama ve üzerini yalama davranışını artırmaktadır (2). 

P maddesi ile ilgili son çalışmalar, depresyon, anksiyete ve lokomotor sistem üzerinde yoğunlaşmaktadır. P 

maddesi antagonistlerinin yeni nesil antidepresan olabileceğine dair bulgular artmıştır (1). 

 

Yöntem: 

 

Gereçler:  

a)Cerahi araştırma merkezinden sağlanan 25-40 gr. Ağırlığında 310 adet fare kullanıldı. 

b)Kullanılan maddeler: 

P maddesi     NK1 reseptör agonisti 

L-703,606 oksalat tuzu NK1 reseptör antagonisti 

Nörokinin A-(4-10) NK2 reseptör agonisti 

L-659,877 NK2 reseptör antagonisti 

Kapsaisin  

 

c)Kullanılan aletler: 

Dijital hassas terazi(Kern s2000) 

Mekanik çalkalayıcı (Velp, 0.0176) 

Lokomotor aktivite kafesi(Ugo Basile 7430) (Şekil 1) 

 

Şekil 1: Lokomotor Aktivite Kafesi 
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Lokomotor aktivite kafesi, fare ve sıçanlarda lokomotor aktivite ölçer. Kendiliğinden oluşan aktiviteleri kayıt 

etmekte kullanılır. Kafesin tabanı paslanmaz çelik çubuklarla döşenmiştir. Akım çok az miktarda, mikroamper 

şiddetinde hayvandan geçer. Akım hissedildiğinde hayvan pençeleriyle bir veya daha fazla çubuğun köprü ile 

zemin arasındaki bağlantıyı keser. Bundan dolayı hayvanın değişen hareketleriyle birlikte lokomotor aktivite 

olarak karşımıza çıkar. 

 

Deney Prosedürü: 

Deneyler Farmakoloji Anabilim Dalı Davranış Laboratuarında gerçekleştirildi. Optimum koşullar sağlandı. 

Fareler farklı dozaj gruplarına ayrıldı. Çalışma için Ondokuzmayıs Üniversitesi hayvan deneyleri yerel etik 

kurulundan onay alındı (16/07/2001-10/56). 

 

İstatistiksel değerlendirme: 

Değerlendirmeler parametrik olmayan T testi ile yapıldı. Anlamlılık için p<0.05 değeri esas alındı. 

 

Bulgular: 

P maddesinin lokomotor aktivite üzerine etkileri: 

P maddesinin lokomotor aktivite üzerine etkileri: 

Kontrol grubunda 314.7 olarak bulunan sayım 125 g/kg P maddesi verildiğinde 422.0;  250 g/kg verildiğinde 

446.6; 500 g/kg P maddesi verildiğinde 507.0;  1 mg/kg P maddesi verildiğinde ise 516.0 olarak bulundu. 125 

g/kg verilenlerde anlamlı bir artış olmazken, diğer P maddesi verilen dozlarda anlamlı artış meydana gelmiştir 

(Şekil 2). 

 

  

Şekil 2: P Maddesinin Lokomotor Aktivite Üzerine Etkisi.

K: Kontrol (Serum Fizyolojik) 

I: P maddesi 125 g/kg 

II: P maddesi 250 g/kg 

III: P maddesi 500 g/kg 

IV: P maddesi 1 mg/kg 

*p0.05, kontrole göre 

 

Kapsaisinin lokomotor aktivite üzerine etkileri: 
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İki farklı dozda verilen kapsaisin 1 mg/kg dozunda anlamlı bir artış olmazken, 5 mg/kg da anlamlı bir artış 

meydana gelmiştir.Kontrol grubunda 318.7, 1 mg/kg da 395.5, 5 mg/kg da 439.0 olarak bulundu (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3: Kapsaisinin Lokomotor Aktivite Üzerine Etkisi. 

KE: Kontrol (Etanol) 

I: Kapsaisin  1 mg/kg 

II: Kapsaisin  5 mg/kg 

*p0.05, kontrole göre 

 

 

 

 

 

 

 

L-703,606’nın lokomotor aktivite üzerine etkileri: 

NK1 reseptör antagonisti olan L-703,606 farelere 1 mg/kg ve 3,5 mg/kg olarak 2 doz uygulandı.Kontrol grubunda 

322.5 olarak bulunan lokomotor aktivite; 1 mg/kg verilenlerde 226.9; 3,5 mg/kg verilenlerde 186.6 olarak 

bulundu.3,5 mg/kg verilenlerde anlamlı bir azalma meydana geldi (Şekil 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: L-703,606 ’nın Lokomotor Aktivite Üzerine Etkisi. 

KM: Kontrol (Metanol) 
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I: L-703,606 (NK1 Antagonist) 1 mg/kg 

II: L-703,606 (NK1 Antagonist) 3,5 mg/kg 

*p0.05, kontrole göre 
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-Ala8-Nörokinin A-(4-10)’un lokomotor aktivite üzerine etkileri: 

300 g/kg intraperitoneal olarak verildi. Kontrolde 314.7 olarak bulunan lokomotor aktivite, nörokinin A 

verildiğinde 352.9 olarak bulundu.Anlamlı bir artış gözlenmedi (Şekil 5).  

 

Şekil 5: NK2 Agonisti -Ala8-Nörokinin A-(4-10)’un Lokomotor Aktivite Üzerine Etkisi. 

K: Kontrol (Serum Fizyolojik) 

I: -Ala8-Nörokinin A-(4-10)  300  g/kg 

 

L-659,877’nin lokomotor aktivite üzerine etkileri: 

NK2 antagonisti olan L-659,877 1mg/kg intraperitoneal olarak yapıldı. Kontrolde 314.7 bulunan lokomotor 

aktivite, L-659,877 verilince 244.0 olarak bulundu.Bu azalmanın anlamlı olmadığı saptandı (Şekil 6). 

 

Şekil 6: NK2 Antagonisti L-659,877’nin Lokomotor Aktivite Üzerine Etkisi. 

K: Kontrol (Serum Fizyolojik) 

I: L-659,877 (NK2 Antagonist)  1 mg/kg 

 

Tartışma: 

Bulgular, P madesinin doza bağımlı bir tarzda lokomotor aktiviteyi artırdığını göstermektedir. P maddesi (1-7) 

fragmanı motor aktivite ve nigral dopamin salınımında artışa neden olur ( 2, 3, 20). 

P maddesinin ekstrapiramidal sistemde dopamin aktivitesini artırarak lokomotor aktivite artışına neden olduğu öne 

sürülebilir (21). P maddesi ve ilişkili olan taşikininler i.c.v. yoldan ventral tegmental alana verilirse lokomotor 

aktivite artar (22). 
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Buna göre P maddesi lokomotor aktiviteye doğrudan etkisi de söz konusu olabilir. Dopaminle sinerjizma tarzında 

bir etkileşmeden söz edilebilir. Kapsaisin de lokomotor aktiviteyi artırmaktadır (4). Kapsaisin P maddesi açığa 

çıkardığına göre bu etkinin P maddesine bağlı olması olasıdır. İlginç olarak P maddesi 125 g/kg dozunda anlamlı 

artış gözlenmezken, aynı doz P maddesi kapsaisinle kombine verilirse anlamlı bir artış meydana gelmiştir. NK2 

reseptör agonisti -Ala8-Nörokinin A-(4-10) ve NK2 reseptör antagonisti olan L-659,877 hem tek başına hem 

birlikte verildiklerinde lokomotor aktivitede değişiklik oluşmamıştır. Buna göre NK2 reseptörlerinin lokomotor 

aktivite ile ilişkisi olmadığı öne sürülebilir. Daha önceki çalışmalar da bunu doğrulamaktadır (1, 23). P maddesi 

NK1 reseptörleri üzerine seçici etkili olmakla birlikte, NK2 reseptörlerine karşı da afinitesi vardır. L-659,877’nin 

kısmen de olsa P maddesini antagonize etmesiyle bu açıklanabilir.  

Sonuç olarak P maddesi lokomotor aktiviteyi NK1 reseptörleri ile artırmaktadır. NK2 reseptörlerinin bu konuda 

bir rolünün olmadığı anlaşılmaktadır. P maddesi, bu etkisini doğrudan gösterebileceği düşünülebilir, dopaminerjik 

aktiviteyi artırarak yapması daha olası görünmektedir. Asetilkolin, glutamat ve serotonin gibi diğer nörotransmitter 

sistemleri ile etkileşmeler de rol oynayabilir. Konunun aydınlatılması için yeni çalışmalara gereksinim vardır. 
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Özet 

 

Işık yayan diyotlar veya LED'ler, yüksek enerji verimliliği ve daha çevreci olmasından dolayı kullanımı 

yaygınlaşmış aydınlatma kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. LED'ler, floresan ampullerin aksine cıva içermeyen 

aydınlatma kaynağıdır ancak diğer aydınlatma ürünlerinden daha fazla metal bileşenler içerirler. Bu bileşenlerin 

çevreyi etkileme potansiyeli konusunda belirsizlikleri vardır. Yararlı ömürlerinin sona ermesinden sonra bertaraf 

için özel hükümlerin gerekip gerekmediği belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, LED'lerin metalik içeriğini araştırmak, 

LED'lerin toksisite potansiyelini göstermek ve atık LED'ler için tehlikeli atık sınıflandırmasını belirlemektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik atık, ışık yayan diyotlar, atık yönetimi, tehlikeli atık. 

 

Abstract 

 

Light-Emitting Diodes, or LEDs, are emerging as extensively distributed source of lighting due to high energy 

efficiency and being more environmentally. LEDs are mercury-free source of lighting unlike fluorescent bulbs but 

they involve more metal-containing components than other lighting products. These components have 

uncertainties about the potential for affecting the environment. It is unclear whether special provisions need to be 

made for disposal after the end of their useful life. The objectives of this study are to investigation the metallic 

content of LEDs, to present the toxicity potential of LEDs, to determination of hazardous waste classification for 

waste LEDs. 

 

Keywords: E-waste, light-emitting diodes, waste management, hazardous waste. 
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1. Introduction 

 

Electricity consumption comes from a large number of lighting products. For this reason, more energy saving 

technologies are being developed in lighting products. Light-Emitting Diodes, or LEDs, are becoming an 

increasingly popular choice in lighting owing to their longevity and high energy efficiency. Unlike fluorescent 

bulbs, they do not contain mercury. Therefore, LEDs are introduced as environment friendly (Lim, Kang, 

Ogunseitan, & Schoenung, 2011, p.1). Although the initial installation costs are high, LEDs in the market has been 

increasing over the last ten years (Mottier, 2009, p. 1). LEDs produce light in a narrow bandwidth based on the 

chemistry of their underlying p-n junction, meaning they are discrete wavelength emitters (Nanaki & Koroneos, 

2017, p. 2). They are being used in much of applications such as path lighting, traffic signals, decorative lighting, 

exit signs, office lighting. High power or high intensity LEDs, they full-size bulbs made with high brightness, are 

becoming popular for direct substitution of room lighting conventional bulbs. (Lim et al., 2011, p.1); (Mottier, 

2009, p. 1); (OSRAM [Opto Semiconductors Gmbh], 2009, p.4). Schematic photograph and diagram of the driver 

components used in LED bulb and different kind of LED bulbs and are shown in Figure 1 and Figure 2, respectively 

(http://www.ledlightsinindia.com/information/types-of-led-lights-available-applications, 2014, pp. 1-8); (Lim, 

Kang, Ogunseitan, & Schoenung, 2013, p. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Schematic photograph and 

diagram of the driver components used in LED bulb (AC: alternating current; EMI: electromagnetic interface; 

PWM: pulse width modulator; IC: integrated circuit and DC: direct current) (Lim et al., 2013, p.2).  

http://www.ledlightsinindia.com/information/types-of-led-lights-available-applications
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Figure 2 Different kind of LED bulbs (a: Miniature LEDs; b: Application Specific LED (AS-LED); c: LED strips; 

d: Directional – Reflector Led Lamps; e: Conversion Kits & Downlights; f: LED spots; g: LED candle bulbs; h: 

LED corn bulbs; i: LED-G (Globe) bulbs; j: LED tubes; k: LED panel light; l: LED flat-tubes) 

(http://www.ledlightsinindia.com/information/types-of-led-lights-available-applications, 2014, pp.1-8).  

 

But LEDs do have a dark side also. Although LEDs provide more energy savings, they require more metal 

components than other lighting products. These components have uncertainties about the potential for affecting 

the environment (Lim et al., 2013, p.2). Especially, small type LEDs represent a fast-growing market of products 

that are widely distributed. Moreover, because of their small size, relative simplicity, and ubiquitous use, they 

provide an appropriate benchmark for quantifying the potential environmental impact of LEDs but because of their 

small size making them difficult to waste management at end-of-life (Lim et al., 2011, pp.1). 

 

A few studies in literature found that LEDs incorporate arsenic, lead and other potentially dangerous substances 

(Lim et al., 2011, pp.1); (Nanaki & Koroneos, 2017, s.2); (Lim et al., 2013, p.2); (Gassman, et al., 2016, p. 2). It 

is unclear that hazardous waste classification of waste LED lamps and whether special provisions need to be made 

for removal after the end of their useful life. The objectives of this study are as follows; (i) to investigation the 

mettalic content of LEDs, (ii) to present the toxicity potantial of LEDs, (iii) to determination of hazardous waste 

classification for waste LEDs. 

 

2. Metallic Content of LEDs 
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LEDs lamps contain some heavy metals, such as lead (Pb), arsenic (As), copper (Cu) and nickel (Ni) (Mottier, 

2009, s. 1); (OSRAM, 2009, p.19); (Lim et al., 2013, p.2). Ogunseitan et al. (2016) probed several types of LEDs, 

used as brake lights, christmas lights, car headlights and traffic lights. Researchers were determined that low-

intensity red LEDs found to contain up to eight times the amount of lead (lead known a neurotoxin) allowed by 

California state law and they exhibit important cancer potentials owing to the high content of lead and arsenic 

(Lim et al., 2013, p.2), (Gassman et al., 2016, p. 2). Lim et al. (2011) used to standardized leachability tests and 

defined to whether LEDs are to be categorized as hazardous waste. The metal contents of LED lamps as a result 

of the study are given in Table 1 (Lim et al., 2011, pp.2). 

 

Table 1. Metallic Content of LEDs [1] 

Type of LEDs Lead 
(Pb) 

Copper    
(Cu) 

Nickel 
(Ni) 

Silver 
(Ag) 

Iron 
(Fe) 

Low-intensity red LEDs 8103 87 4797 430 285558 
High-intensity red LEDs 8.9 3818 2054 409 363890 
Low-intensity yellow LEDs 7.7 956 1541 248 300905 
High-intensity yellow LEDs ND* 2948 2192 336 398630 
Low-intensity green LEDs 5 1697 2442 270 310720 
High-intensity green LEDs ND 3702 2930 306 395652 
White ND 31.8 4083 520 311303 

*ND: Not Detected. The unit of measurement is mg/kg. 

 

White LEDs have the least amount of lead compared to other types but still large amounts of nickel. Other heavy 

metals, including white LEDs, can cause allergic reactions in as many as one in five of us upon exposure. The 

copper found in some LEDs can poison aquatic life if it aggregates in rivers and lakes. Thus it can be causes 

environmental risk (Lim et al., 2011, pp.1); (Louise, 2012, p. 1).  

 

3. Toxicity Potentials and Hazardous Waste Classification of Waste LEDs 

 

When compared to lifetimes, the LEDs and CFLs have 2−3 and 3−26 times higher potential impacts than the 

incandescent bulb, respectively (Lim et al., 2013, p. 3). Lim et al. (2011) was to examined whether LEDs are to 

be categorized as hazardous waste, based on their metallic constituents. This characterization classification was 

determined under existing US federal and California state regulations. Most LEDs would be classified as hazardous 

waste under California regulations, but not under US EPA federal regulations. According to California regulations, 

extravagant levels of Pb, Ni and Cu render all the LEDs hazardous, except the low-intensity yellow devices (Lim 

et al., 2011, pp. 2). Only low-intensity red LED had Pb content that was vastly in excess of the relevant limits, 

while all the other LEDs had miniscule Pb content (Lim et al., 2011, p.2); (Lim et al., 2013, p.2). It has been 

discovered that LED bulbs enter hazardous waste due to excessive lead (44 mg / L, regulation limit: 5), high copper 

content (31600 mg / kg, limit: 2500) (Lim et al., 2013, p.2).  

 

The federal universal waste rule defines “lamp as the bulb or tube portion of an electric lighting device”. A lamp 

is specifically designed to produce radiant energy. This radiant energy is most often in the ultraviolet, visible, and 

infra-red regions of the electromagnetic spectrum. Examples of common universal waste electric lamps include  

mercury vapor, fluorescent, high pressure sodium, neon, metal halide and high intensity discharge lamps” (40 CFR 
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273.9) but they are not limited to. (Condon, 2015, p. 1). Before hazardous wastes containing mercury can be 

landfilled, they must be treated to below the land disposal restriction (LDR) standards. The LDR standards, by 

determined by The Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) test, are specified in 40 CFR Codes in 

USA Federal Regulation for lamps. TCLP is the maximum leachable mercury allowed by USA Environmental 

Protection Agency (USEPA) for land disposal (Coskun & Civelekoglu, 2014, p. 3); (United States Environmental 

Protection Agency [USEPA], 1992, p. 1). If the TCLP extract from the wastes contains constituents in an amount 

exceeding the concentrations, further treatment is necessary prior to land disposal, namely the treatment standard 

for that waste has not been met. Any lamp (LED or otherwise) that does not exhibit one or more of the hazardous 

waste characteristics of 40 CFR 261 (toxicity, corrosivity, reactivity or ignitability) is not considered hazardous 

waste (40 CFR 273.5(b)). LED lamps are not explicitly included or excluded from the definition. Lamps, not 

hazardous waste can be disposed of in municipal waste management facilities. (Condon, 2015, p. 1). 

 

Some collection centers for household hazardous waste such as the Community Hazardous Waste Collection 

Center on the UCSB campus, will accept them (http://www.lessismore.org/materials/278-led-lights). Breakage of 

a single LED or breathed of in its fumes wouldn’t likely cause cancer. LEDs are currently not considered toxic 

waste by law and can be disposed of in landfills but if any LEDs break at home, lamp fractures must be swept 

away by wearing gloves and a mask, and wastes should be disposed of as hazardous waste. In addition, crews 

(LEDs heavily used for automobile and traffic lighting) must wear protective clothing and use the material as 

hazardous waste to clear car accidents or broken traffic lights (Louise, 2012, p.1). 

 

4. Results 

 

We need lighting products in our lives. LED lamps still seem to be the best technology regarding energy use, 

environmental conditions and light quality but they also have metal contents that can cause toxicity. Bulb makers 

could easily reduce the content of heavy metals in the lamps or even redesign them with truly safer materials, 

especially if international regulators required them to do so.  

 

Researchers should be more study at work on even newer lighting technologies. We should try to find safer 

technology that do not consume energy sources or contribute to global warming; otherwise world faces the danger 

of toxicity. 
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ÖZET 

 
KOLONOSKOPİ YAPILAN GERİATRİK HASTALARDA BİSPEKTRAL İNDEKS 

MONİTÖRİZASYONUNUN ERKEN KOGNİTİF FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ 
 
M. İsmail TEPE 

 
Giriş ve Amaç: Kolonoskopi gibi invaziv girişimleri sedasyon ile yapmak hasta ve uygulayıcıya büyük bir rahatlık 

ve konfor sağlamaktadır. Bu çalışmada; elektif şartlarda sedasyon ile kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda 

bispektral indeks monitörizasyonu kullanılarak erken kognitif fonksiyonların değerlendirilmesini amaçladık. 
Yöntem: Elektif kolonoskopi işlemi uygulanacak 50 yaş ve üzeri, 2 hafta içinde herhangibir anestezik işlem 

yapılmayan, ilaç bağımlılığı, gebelik öyküsü ve BİS değerlerini etkileyebilecek sistemik hastalığı olmayan hastalar 

geliş sıralarına göre randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci grupta sedasyon seviyelerinin kontrolü için 

RAMSEY sedasyon skalası kullanıldı; ikinci grupta ise Bispekral İndeks Monitorizasyonu (BİS) ve RAMSEY 

sedasyon skorları birlikte kaydedilerek işlem gerçekleştirildi. Hastaların kognitif fonksiyonlarını değerlendirmek 

için işlem öncesi ve sonrası  TDT, SMMT, SÇT testleri kullanıldı. Hastaların perioperatif t0, t1, t2, t3, t4, t5 (bazal, 

indüksiyon sonrası, işlem başlangıcı, 5.dk, 10.dk ve işlem sonu) zamanlarında EKG, SpO2, TA, KAH değerleri ve 

işlem bitiminde Aldrete Derlenme skorları kaydedildi. 
Bulgular: Demografik özellikler ve kolonoskopi işlem süresi ve derlenme süresi toplamı gruplar arasında benzer 

olarak bulundu (p>0,05). KAH, SKB, OKB, DKB, SpO2 değerleri açısından t0, t1, t2, t3, t4, t5  zamanlarında 

anlamlı fark bulunmadı. (p>0,05). SÇT, SMMT, TDT önce-sonra değerleri açısından istatistiksel olarak iki grup 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p>0,05).  
Sonuç: Sedasyon eşliğinde elektif kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda, 3 farklı test (TDT, SMMT ve SÇT)  

işlem öncesi ve sonrası uygulanarak BİS monitörizasyonunun  erken kognitif disfonksiyon üzerindeki etkisi 

değerlendirildi. BİS monitörizasyonun erken kognitif disfonksiyonun önlenmesinde anlamlı fark oluşturmadığı 

saptandı. Kolonoskopi gibi kısa işlemlerde kullanılan BİS monitörizasyonunun etkinliğini değerlendirmek için  

daha geniş katılımlı çalışmaların yapılması düşünülebilir. 
Anahtar kelimeler: Kolonoskopi, Bispektral İndeks, Erken kognitif fonksiyonlar 
ABSTRACT 
 
EFFECT OF BISPECTRAL INDEX MONITORING ON EARLY COGNITIVE FUNCTION IN 
GERIATRIC PATIENTS UNDERGOING COLONOSCOPY, DISSERTATION 
M. İsmail TEPE 
Introduction and Aim: Performing invasive procedures such as colonoscopy with sedation provides a great 
convenience and comfort to the patient and the practitioner. 
In this study, we aimed to evaluate early cognitive functions using bispectral index monitorization in geriatric 
patients undergoing elective colonoscopy. 
Methods: Patients over 50 years of age who underwent elective colonoscopy, who did not undergo any anesthetic 
procedure within 2 weeks, who had no systemic disease that could affect BIS values, who were not drug dependent 
and who were not pregnant, were selected.The patients were randomly divided into two groups according to the 
time of arrival at the endoscopy-colonoscopy unit. RAMSEY sedation scale was used to adjust the sedation level 
in  the first group, Bispecral Index monitoring and RAMSEY sedation scale were used to the second group. Trieger 
dot test,  Standardized Mini-Mental State Examination and test of Clock Drawing  were performed before and 
after the procedure to evaluate the cognitive functions of patients. Preoperative ECG, SpO2, TA, and HR values 
of the patients were recorded at times t0, t1, t2, t3, t4, t5 (basal, after induction, beginning of procedure, 5 min, 10 
min and end of procedure). Aldrete scores recorded at the end of the procedure. 
Results: The demographic features and the duration of colonoscopy procedure and the recovery time were found 
to be similar between the groups (p> 0,05). There was no significant difference in terms of HR, SBP, MBP, DBP, 
SpO2 values at times t0, t1, t2, t3, t4, t5 (p>0,05).There was no significant difference between the two grups before 
and after procedure of TDT, SMMT, CDT levels  (p>0,05).  
Conclusion: In geriatric patients undergoing elective colonoscopy under sedation, the effect of BIS monitoring on 
early cognitive dysfunction was assessed by applying 3 different tests (TDT, SMMT and SCT) before and after 

mailto:drmit64@gmail.com


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1667 
 

the procedure. BIS monitoring did not show a significant difference in the prevention of early cognitive 
dysfunction. More extensive studies may be considered to assess the effectiveness of BIS monitoring in short 
procedures such as colonoscopy. 
Keywords: Colonoscopy, Bispectral Index, Early cognitive functions 
GİRİŞ  
Hem tüm kolonun visualize edilebilmesi, hem de aynı işlem sırasında poliplerin tespiti ve örneklemeye olanak 
sağlaması sebebiyle kolonoskopi KRK tarama testleri arasında altın standart olarak kabul edilmektedir (Nicholson 
ve ark 2005; Winawer ve ark 2000). Bu işlemin sedasyon olmaksızın uygulanabileceğini bildiren çalışmalar 

bulunsa da, diğer birçok yayında sedasyonun hasta ve endoskopist için konforlu olduğu bildirilmiştir (Lazzaroni 
ve Bianchi-Porro 1999; Madan ve Minocha 2004; Yucel ve ark 2009). Kolonoskopi genellikle propofol eşliğinde 

monitorize anestezi veya orta dereceli sedasyon altında gerçekleştirilebilir (Lubarsky ve ark 2015; McQuaid ve 
Laine 2008). Suda çözünür bir benzodiazepin olan midazolam; benzer klasmandaki ilaçlara nazaran daha kısa etki 

süresine ve daha çabuk etki başlangıcına sahiptir (Lee ve Kim 2009). 
Postoperatif kognitif fonksiyon bozukluğu sıklıkla hafıza ve konsantrasyon bozuklukları ile kendini belli eden, 

nöropsikolojik testlerle tanı konulabilen bir durumdur. Postoperatif dönemde gelişen yeni başlayan kognitif 

diskfonsiyon geriatrik hasta grubunda önemlidir. Anestezi sonrası uzun süreli kognitif ve psikomotor bozukluk 

nadir olmakla beraber, geliştiğinde ciddi bir problemdir. Postoperatif kognitif fonksiyon ve psikomotor 
kabiliyetlerde bozulmalar sıklıkla kısa süreli ve geçici olmaktadır. Bu semptomların çok kısa süreli anestezi 

uygulamalarını bile izleyebileceği gösterilmiştir (Moller ve ark 1993; Tsai ve ark 1992; Zuurmond ve ark 1989). 
Anesteziklerin tüm organ ve sistemler üzerine etkileri olmakla beraber asıl etkileri sinir sistemi üzerine olmaktadır. 

Bu da üst beyin faaliyetleri olan kognitif fonksiyonların anestezi sonrası değişen derecelerde etkilenmesine neden 

olur. Genel anestezi uygulanan hastaların hızla derlenmeleri ve mental anlamda da anestezi öncesi durumlarına 

gelmeleri anestezistler için önemli bir hedeftir (Hope 1998; Mashour 2005). 
Postoperatif kognitif fonksiyonların değerlendirilmesinde çeşitli psikomotor testler uygulanmaktadır. Ancak hala 

ortak bir karara varılmış testlerin yokluğu, erken postoperatif değerlendirmeyi güçleştirmektedir (Ebrinç 2000). 
Test sonuçları dil ve kültür farklılıklarından etkilendiğinden uygulanacağı toplum için güvenirlik geçerlilik 

testlerinin yapılmış olması gerekir. Standardize Mini Mental Test (SMMT), Trieger Dot Testi (TDT), Saat Çizme 

Testi (SÇT) ülkemiz için güvenirliği ve geçerliliği olan testlerdir (Cangöz ve ark 2006; Güngen ve ark 2001). 
Bispektral indeks (BİS), nörolojik hastalıklar, serebral iskemi ve anestezik ajanların etkinliğinin izlenmesi gibi 

durumlarda EEG’nin basit ve güvenilir şekilde kullanılması için gösterilen uğraşlar neticesinde keşfedilmiş bir 

yöntemdir (Sleigh ve Donovan 1999). Bispektral indeks, anestezik ilaçların anestezi sırasında bilinç ve bilinç kaybı 

arasındaki ilişkiyi gösteren EEG kaydının amplitüd ve frekans skorlarının istatistiksel bir sonucudur. BİS 

monitöründeki değerlendirme 0 ila 100 arasında skorlanmaktadır. Sınırlar kabaca; uyanıklık durumu 100, hafif 

sedasyon 80, orta hipnotik düzey 60, derin hipnotik düzey ise 40 şeklinde tariflenebilir (Sigl ve Chamoun 1994). 
BİS hasta özelinde anestezik ajanın rasyonel olarak seçilmesi, miktarının ayarlanması, cerrahi işlem için gerekli 

anestezi düzeyinin uygun düzeyde tutulması gibi yararları gösterilmiştir (Johansen 2006; Liu 2004; Myles ve ark 
2004). Modern anestezide kullanılan ekipmanlar arasında en konforlularından birisi BİS’tir (Ibrahim ve ark 2001). 
Hastanın anestezi altındaki uyku derinliğini göstermesi, aşırı doza bağlı istenmeyen yan etkiler, yetersiz doza bağlı 

gerekli müdahaleler için imkanlar sağlaması açısından kulanılabilen uygun bir metodtur. 
Yapılan literatür taramasında kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda bispektral indeks monitörizasyonun erken 

kognitif disfonksiyon üzerine olan etkisinin araştırıldığı bir yayına rastlanmamıştır. Son yıllarda ülkemizde de 

kullanım sıklığı artan sedasyon altında gerçekleştirilen kolonoskopi işleminde BİS monitörizasyonunun 

postoperatif kognitif fonksyonlara etkisini araştıran bir çalışmaya rastlamadık. Bu nedenle bizde sedasyon yardımı 

ile elektif şartlarda kolonoskopi yapılan hastalarda BİS monitörizasyonun intraoperatif hemodinami, derlenme ve 

erken dönemdeki kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. 
 
MATERYAL VE METOD 
Bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Planlama Kurul onayı alınarak; 

Konya Eğitim ve Araştırma hastanesi Kolonoskopi ünitesine elektif kolonoskopi işlemi için başvuran hastalardan 

uygun olanlar seçilerek ve bilgilendirilmiş onamları alınarak yapıldı. 
Çalışmaya dahil edilen hastalar; 50 yaş üzerinde, 2 hafta içinde anestezik işlem yapılmamış, ilaç bağımlılığı 

olmayan, gebe olmayan ve BİS monitörizasyonunu etkileyecek sistemik hastalığı olmayan kişilerden seçildi. 
Santral sinir sistemi ve kognitif fonksiyonları etkileyen nörolojik veya psikiyatrik hastalığı olan, SSS’ini etkileyen 

herhangi bir ilaç kullanan, malnütrisyon ve dehidratasyonu olan, B12 vitamini ve folik asit düzeyinin düşük olduğu 

bilinen, anemili hastalar, haftada ikiden fazla düzenli alkol alan veya herhangi bir madde bağımlılığı olan hastalar 

çalışmaya alınmadı. 
Çalışmaya alınanlar BİS monitorizasyonu yapılmayan Grup I(non BİS n=30) ve BİS monitorizasyonu yapılan 

Grup II (BİS, n=30) olarak iki gruba ayrıldı. İşleme alınacak ve çalışmaya dahil olmayı kabul eden her hastaya 
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hasta kabul bölümünde işlem öncesi 20 G  intravenöz yol açıldı ve TDT, SÇT, SMMT yapılarak hastaların bazal 

kognitif fonksiyon düzeyleri tespit edildi. Hastaların boy, ağırlıkları ölçüldü ve vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri 

hesaplandı ve hastalara işlem başlamadan önce elektrokardiyogram (EKG), periferik oksijen satürasyonu (SpO2) 
ve non invaziv kan basınç monitörizasyonu (PETAŞ KMA 800) uygulandı. Sistolik kan basıncı (SKB) diyastolik 

kan basıncı (DKB), ortalama kan basıncı (OKB), kalp atım hızı (KAH) değerleri işlem öncesi bazal değerler olarak 

kaydedildi. Her hastaya indüksiyon öncesi nazal kanül ile 3-5 dk %100 O2 4L/dk akım ile preoksijenasyon 

uygulandıktan sonra 2 mg midazolam ve 0,5 mg/kg propofol kullanılarak indüksiyon yapıldı. Başlangıçta ölçülen 

bazal değerler (t0), indüksiyon sonrası (t1),kolonoskopi başlangıcı (t2), 5.dakika (t3), 10.dakika (t4) ve işlem sonu 

(t5) şeklinde ölçülerek kaydedildi. 
BİS (Drager infinity kapa, Drager medical systems inc. Denvers USA) kullanılan grupta ölçümler esnasındaki BİS 

değerleri kaydedilip 60-70 numerik BİS değeri sağlanmaya çalışıldı ve RAMSEY sedasyon skorları ölçülerek 

kayıt edildi. Grup I’de Ramsey sedasyon skalasına göre 5 seviyesi yakalanmaya çalışıldı ve bu skala göz önünde 

bulundurularak ek doz propofol  uygulasına gidilirken, Grup II’de 60-70 numerik BİS  değerleri göz önüne alınarak 

ek doz uygulamasına gidildi. Kolonoskopi süresince nazal kanül ile %100 O2 3-4L/dk alan hastalar yine işlem 

süresince EKG, SpO2 ve Non-invaziv kan basıncı monitör ile takip edildi. İşlem sonrasında tüm hastalar derlenme 

odasına alınarak Aldrete Derlenme Skoruna göre hiçbir değerlendirmeden  0 puan olmayacak şekilde toplamda 8 

ve üstü puan olduktan sonra yeniden SMMT, SÇT, TDT yapılarak işlem sonrası kognitif fonksiyonları 

değerlendirildi. 
 

Tablo 3.1. Ramsey Sedasyon Skalası  

DÜZEY ÖZELLİK 

1 Uyanık, tedirgin, ajite, huzursuz hasta 

2 Uyanık, koopere, oryante ve sakin hasta 

3 Sadece emirlere yanıt veren hasta 

4 Uyuyan, glabellaya vurmakla hızlı yanıt veren hasta 

5 Uyuyan, uyarılara yavaş yanıt veren hasta  

6 Ağrılı uyarana yanıtsız hasta 

 

Tablo 3.2. Aldrete Derlenme Skorlaması 

Bilinç Tamamen uyanık ve oriyente (isim, yer, gün) 2 puan 

 Seslenmekle uyandırılabilir 1 puan 

 Yanıtsız 0 puan 

Aktivite Dört eksremitesini hareket ettirebilir 2puan 

 İki ekstremitesini hareket ettirebilir 1 puan 

 Ekstremitelerini hareket ettiremez 0 puan 

Solunum Derin solunum yapar ve rahatça öksürür 2 puan 

 Dispne, sınırlı solunum veya takipne 1 puan 

 Apneik veya mekanik ventilasyonda 0 puan 

Dolaşım Kan basıncı preanestezik düzeyin ± %20’si 2 puan 

 Kan basıncı preanestezik düzeyin ± % 20-49’u 1 puan 

 Kan basıncı preanestezik düzeyin ± %50’si 0 puan 

Oksijen Saturasyonu Oda havasında SpO2 > 92 2 puan 

 Ek oksijen desteği ile SpO2 > %90 1 puan 

 Ek oksijen desteği ile SpO2 < %92 0 puan 

Mini Mental Test 
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Sorular Puan 

1. Hangi yıl içindeyiz? 1 

2. Hangi mevsimdeyiz? 1 

3. Hangi aydayız? 1 

4. Bu gün ayın kaçı? 1 

5. Hangi gündeyiz? 1 

6. Hangi ülkede yaşıyoruz? 1 

7. Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız? 1 

8. Şu an bulunduğunuz semt neresidir? 1 

9. Şu an bulunduğunuz bina neresidir? 1 

10. Şu an bu binada kaçıncı kattasınız? 1 

11.Size söyleyeceğim 3 ismi tekrarlayınız (masa, bayrak, elbise) 3 

12. 100’den geriye doğru 7 çıkararak gidin  5 

13. Biraz önce söylenen 3 kelimeyi hatırlıyormusunuz? 3 

14. Bu nesnelerin ismi nedir? (saat, kalem vb.) 2 

15. Cümleyi tekrarlayın (eğer ve fakat istemiyorum)  1 

16. Masadaki kağıdı alıp, iki elinizle ikiye katlayıp yerine koyun 3 

17. Size bir cümle vereceğim, okuyun ve yazıda söyleneni yapın 1 

18. Size vereceğim kağıda anlamlı bir cümle yazın 1 

19. Size göstereceğim şekli çizin  1 
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Şekil 3.1. “Trieger Dot” Testi 
 

 

 

Şekil 3.2. “Saat çizme” testi 
 
 
 
İstatistiksel analiz  
Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile değerlendirilmiştir.  
Normallik testi sonucunda; Gruplar  gruplar arasında farklılık incelenirken normal dağılan değişkenlerde 

Independent Samples t Test, normal dağılmayan değişkenlerde Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Gruplar arası 

farklılık incelenirken; anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup p<0,05 olması durumunda gruplar arası 

anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda ise gruplar arası anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir. 
Kategorik değişkenler arası farklılık incelenirken Ki-Kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 

kullanılmış olup, p<0,05 olması durumunda gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, p>0,05 olması 

durumunda ise gruplar arasında anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir. 
 
 BULGULAR 
Tablo 4.1: Hastaların Demografik Özellikleri ve Cerrahi Süre 
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  Grup I Grup II 
p 

  Ortalama SD Ortalama SD 
Yaş 66,0 5,6 66,0 5,3 0,946 

VKİ 26,31 5,43 28,03 4,83 0,200 

Boy 165,17 8,48 163,80 8,50 0,535 

Ağırlık 71,5 13,4 75,4 15,2 0,287 

Kolonoskopi + Derlenme Süresi 21,4 6,0 19,6 4,4 0,146 

 
İki grup arasında hastaların yaş, VKİ, boy, ağırlık, kolonoskopi+derlenme süresi  değerlerinde  istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir(p>0,05)  
 
 
Tablo 4.2: Hastaların Cinsiyet Dağılımları 

 

Grup I Grup II Toplam 
p* 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 13 43,3 14 46,7 27 45,0 

1,000 

Erkek 17 56,7 16 53,3 33 55,0 

Toplam 30 100,0 30 100,0 60 100,0 

 

*Ki-kare analizi kullanılmıştır. 
İki grup arasında hastaların cinsiyetleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir(p>0,05). 
 
 
  
 
 
 
 
 
Tablo 4.3. Hastaların zamana göre KAH değerleri 

  Grup I Grup II 
p 

  Ortalama SD Ortalama SD 
t0 81,3 13,3 80,9 12,9 0,906 

t1 79,8 12,4 79,6 12,4 0,959 

t2 79,5 11,5 79,1 11,4 0,875 

t3 78,6 11,2 79,3 11,6 0,835 

t4 76,0 8,9 75,7 9,2 0,928 

t5 77,4 10,7 78,0 9,7 0,812 

 
 

İki grup arasında hastaların t0, t1, t2, t3, t4 ve t5 zamanlarında ölçülen KAH değerleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir(p>0,05). 
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Şekil 4.1. 

Hastaların 

Zamana 
Göre KAH 
Değerleri 

 
  

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

82.0

t0 t1 t2 t3 t4 t5

KAH

Grup I
Grup II



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1673 
 

Tablo 4. 4: Hastaların zamana göre SKB değerleri 

  Grup I Grup II 
p 

  Ortalama SD Ortalama SD 
t0 129,8 15,3 130,5 18,7 0,874 

t1 115,5 14,0 115,1 19,8 0,922 

t2 114,6 15,0 114,2 19,8 0,936 

t3 118,4 16,2 118,1 24,8 0,958 

t4 116,1 11,2 116,0 19,0 0,988 

t5 119,9 15,9 119,8 20,2 0,983 

 
 

İki grup arasında hastaların t0, t1, t2, t3, t4 ve t5 zamanlarında ölçülen SKB değerleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). 

 

 
 
Şekil 4.2. Hastaların zamana göre SKB değerleri

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

t0 t1 t2 t3 t4 t5

SKB

Grup I
Grup II
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Tablo 4. 5: Hastaların zamana göre DKB değerleri. 

  Grup I Grup II 
p 

  Ortalama SD Ortalama SD 
t0 68,4 12,0 68,2 12,4 0,950 

t1 62,0 11,1 62,1 14,6 0,992 

t2 62,1 10,6 61,8 12,1 0,919 

t3 66,1 11,2 66,4 13,6 0,937 

t4 66,4 11,3 66,4 20,7 0,489 

t5 65,1 11,3 65,7 18,9 0,496 

 
 

İki grup arasında hastaların t0, t1, t2, t3, t4 ve t5 zamanlarında ölçülen DKB değerleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir(p>0,05). 
 

 
 
Şekil 4.3. Hastaların zamana göre DKB değerleri 
 
 
 
 
 
Tablo 4. 6: Hastaların zamana göre OKB değerleri 

  Grup I Grup II 
p 

  Ortalama SD Ortalama SD 

t0 88,4 16,7 88,7 14,6 0,954 

t1 78,0 10,9 77,8 13,9 0,951 

t2 78,2 13,4 78,6 12,5 0,897 

t3 81,2 14,0 80,9 11,9 0,928 

t4 80,6 15,4 81,0 7,7 0,920 

t5 81,2 13,3 81,6 10,3 0,905 

 

 
 
İki grup arasında hastaların t0, t1, t2, t3, t4 ve t5 zamanlarında ölçülen OKB değerleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir(p>0,05). 
 

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

70.0

t0 t1 t2 t3 t4 t5

DKB

Grup I
Grup II
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Şekil 4.4. Hastaların zamana göre OKB değerleri 
 
 
 
Tablo 4.7: Hastaların zamana göre SpO2 değerleri 

 
 
 

Grup I Grup II 
p 

  Ortalama SD Ortalama SD 
t0 95,4 2,3 95,0 2,7 0,572 

t1 94,6 1,8 94,1 7,0 0,727 

t2 94,8 2,1 94,0 7,1 0,573 

t3 94,9 1,9 94,1 6,5 0,545 

t4 95,9 1,9 95,2 3,3 0,453 

t5 95,7 1,9 95,1 4,0 0,434 

 

  
İki grup arasında hastaların t0, t1, t2, t3, t4 ve t5 zamanlarında ölçülen SPO2 değerleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir(p>0,05). 
 

 
 
Şekil 4.5. Hastaların zamana göre  SpO2 değerleri 
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75.0

80.0

85.0

90.0

t0 t1 t2 t3 t4 t5
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Tablo 4.8: Hastaların TDT-SÇT ve SMMT Değerleri 

  Grup I Grup II 
p 

  Ortalama SD Ortalama SD 
TDT Önce 22,1 12,3 21,3 7,3 0,742 

TDT Sonra 29,7 16,1 25,5 12,2 0,259 

SÇT Önce 3,0 0,8 3,1 1,0 0,482 

SÇT Sonra 2,6 0,9 2,8 1,1 0,523 

SMMT Önce 23,0 4,3 22,0 5,3 0,428 

SMMT Sonra 22,3 4,2 22,1 5,2 0,871 

 

 
 İki grup arasında hastaların TDT önce/sonra, SÇT önce/sonra ve SMMT önce/sonra değerleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir(p>0,05).  
 
TARTIŞMA 
Kolonoskopi çoğu zaman hastalar için rahatsızlık verici bir işlemdir. Kolonoskopinin efektif olarak yapılabilmesi 

için hasta uyumu önem arz eder bunun içinde hastanın toleransını artırmak amaçlı sedasyon ve analjezi 

uygulamaları kolonoskopi prosedürlerinde rutinleşmiştir (Jung ve ark 2009; Schutz ve ark 1994). Ancak, görece 

daha basit gibi görülen bir işlem olan kolonoskopide anestezi protokolleri sonrası gelişebilecek çeşitli yan etkiler 

ve komplikasyonlar gözlenebilmektedir. Bu yan etkilerden biri postoperatif gözlenen kognitif disfonksiyondur. 
Anestezi gerektiren işlem sürecinde, mümkün olan en düşük ilaç dozları  kullanılarak etkin bir anestezi sağlaması 

ardından efektif derlenme ve bununla birlikte kognitif fonksiyonların başlangıç düzeyine ulaşması  en önemli 

basamaklardır. Bu basamakların en ergonomik düzeye eriştirilmesi amacı ile gerek anestezi işleminin ve cerrahi 

girişimin sebep olabileceği mental değişiklikler ve  gerekse anestezik ajanların kognitif fonksiyonlar üzerindeki 

olası etkileri araştırmacılar için hala dikkat çekicidir (Hope ve ark 1998; Mashour ve ark 2005). 
Erken dönem postoperatif kognitif disfonksiyon geri dönüşümlü bir süreçtir. Ancak bazı hastalarda gelişen 
komplikasyonlar neticesinde belli düzeyde kronik hal alabilir. Bazı çalışmalarda anestezi sonrası genel olarak 

kognitif fonksiyonlarda ve psikomotor aktivitede 10 ila 48 saat süreyle bozulma gözlenebilmektedir (Gao ve ark 
2005). Çeşitli çalışmalarda kognitif bozulma kolonoskopi sonrası değerlendirilmiştir. Theodorou ve ark. 

kolonoskopi işlemi sırasında sedasyon için kullanılan propofol/ midazolam/fentanil ya da nitröz oksit/ sevofluran 

kombinasyonları sonrasında 2 saate kadar kognitif bozulma gözlemlemiştir. Yaşlılarda kognitif disfonksiyon 

süresinin daha uzun gözlendiği bildirilmiştir. 
Bazı çalışmalarda gösterildiği üzere, erken kognitif fonksiyonlarda bozukluk sıklığı ilaç klirensindeki gecikme ve 

postoperatif ağrı ile doğru orantılı olarak ilişkilendirilmiştir (Fodale ve ark 2006; Gao ve ark 2005; Parikh ve 
Chung 1995; Tzabar ve ark 1996). Kognitif etkilenme genç hastalarda kendisini daha çok hafızadaki bozulma ile 

gösterirken yaşlılarda mental organizasyonlardaki bozulma ile göstermektedir (Karaca 2004).  
 
Yaş ile kognitif fonksiyonun bozulduğu önceki çalışmalarda bildirilmiştir (Kramer ve ark 1985). Altmış yaş üzeri 

1218 hastanin katıldığı bir çalışmada ameliyattan sonraki 1 haftada %25,8 oranında kognitif disfonksiyon 

görülürken orta yaş grubundan katılımcıların değerlendirildiği grupta katılımcıların %19.2’sinde kognitif 
disfonksiyon geliştiği gözlenmiştir (Biedler ve ark 1999). Genel hatlarıyla anestezinin ön beyinde kolinerjik 

iletişimi azaltma yoluyla SSS’ni direkt baskılması, hafıza ve dikkatte azalma gibi sıkça görülen semptomlar ile 

kognitif fonksiyonlara etki ettiği düşünülmektedir (Sauer ve ark 2009). Bunun yanında yaş, preoperatif hastalıklar 

ve kognitif düzey, kullanılan anestezik ajan ve teknikler, uygulanan cerrahi girişim tipi, hipoksi, hipotansiyon, 
operasyon süresinin uzması gibi çeşitli faktörler de kognitif bozukluğa etki etmektedir (Kunimatsu ve ark 2004; 
Williams-Russo ve ark 1995).  
Genel anestezi uygulamalarında derlenmede bir ölçüt olan kognitif fonksiyonlardan yalnızca birkaçının tek başına 

ölçüldüğü çalışmaların olmasına karşın (De Angelis ve ark 1995, Loeb ve ark 1994, Sloan ve ark 1996) BİS 

monitorizasyonunun erken kognitif fonksiyonların üzerine olan ekisinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlamadık. 

BİS monitörizasyonu, anestezi derinliğinin objektif bir göstergesi olan bir EEG paternidir. BİS değerleri 30 saniye 

üzerindeki EEG kayıtlarından elde edilir. Bir başka ifade ile BİS monitöründeki değerler yaklaşık 30 saniye önceki 

anestezi düzeyini gösteren bir belirteçlerdir (Sebel 2001; Sleigh ve Donovan 1999). Bispektral indeks değerlerinin 

50-60 düzeylerinde seyretmesi anestezi uygulanan kişinin çevresel farkındalığının ortadan kalkmasıyla ilişkili 

düzeydir (Stanski 1999). Geçmiş çalışmalarda, anestezi derinliğinin operasyon sırasında monitörize edilmesinin 
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postoperatif kognitif bozukluk riskini azaltmada yararlı olduğu gösterilmiştir (Ballard ve ark 2012). BİS 

kullanılarak anestezi yapılan uygulamalarda anestezik ajanlara maruz kalmanın daha az olması ve POKD riskinin 

daha az olabileceği gösterilmiştir (Chan ve ark 2013).  
Randomize kontrollü bir metaanalizde 1996-2004 yılları arasında 1380 olgu incelemiş bu olgular BİS kullanılan 

ve kullanılmayan olarak gruplara ayırılmış. Sonuçlar incelendiğinde BİS kullanılan grupta anestezik ilaç 

kullanımının %19, derlenmede kalış süresinin ise %45 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Böylece BİS 

kullanımının intraoperatif uyanıklık  riskini azaltması, kişiye özel anestezi dozunun ayarlanarak yetersiz ya da 

fazla doz ilaç verme riskinin azaltılması,  işlem süresinin daha optimal düzeylerde olması olumlu sayılabilecek 

yanlarıdır (Kayhan 2004). Sedasyon için 65-85 arası BİS değerleri, genel anestezi için 40-65 arası değerler 

önerilmektedir. BİS değerleri anestezik ajanlara göre değişebilmektedir (Tüzüner 2010). Biz araştırmamızda BİS 

monitoriasyonunun erken kognitif disfonksiyon üzerinde  olumlu bir katkı sağlamadığını gözlemledik.  
SMMT global olarak kognitif fonksiyonları değerlendiren tarama ve tedavi sürecinin takibinde kullanılan kısa bir 

testtir (Ceylan ve ark 2010) Erken kognitif fonksiyonlarının değerlendirilmesi için standardize mini mental test, 

saat çizme testi, triger dot testleri kullanılmıştır. Bu testlerin Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 

yapılmış olup kolayca uygulanabilmektedir. (Güngen ve ark 2001)  Testler özellikle yönelim, kayıt hafızası, dikkat 

ve hesaplama, hatırlama ve yürütücü işlevler gibi bilişsel alanları ölçmekte kullanılırlar (Blake ve ark 2002; Van 
Deusen ve Brunt 1997; Wu ve ark 2004). 
 Chen ve ark.’nın çalışmasına göre desfluran ve sevofluran gruplarında SMMT  skorlarında fark gözlenmezken  

postoperatif 1. saatte başlangıç değerlerine göre istatistiksel olarak belirgin düşme gözlenmiştir (Chen ve ark 
2001). Tzabar ve ark.’nın çalışmasına göre desfluran ve sevofluran anestezikleri sonrası katılımcıların postoperatif 

1.saatinde % 51-57’sinde, 3.saatinde % 9-11’inde preoperatif döneme göre kognitif bozulma olduğu ancak 

postoperatif 6. saatte kognitif bozulmanın ortadan kalkarak bazal düzeylere geri döndüğü tespit edilmiştir (Tzabar 
ve ark 1996).  
Başka bir çalışma da Şahin ve ark. geriatrik grupta ketamin veya serum fizyolojik kullanarak abdominal cerrahi 

uygulanmış hastalarda SMMT, SÇT, TDT’ leri ile nörokognitif değerlendirme yaparak her iki grupta preoperatif 

değerler arasında fark bulamazken postoperatif skorlarda ketamin grubunda nörofizyolojik test skorlarının daha 

yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (Şahin 2013).   
.  
Bizim çalışmamızda ise iki grup arasında hastaların TDT önce/sonra, SÇT önce/sonra ve SMMT önce/sonra 
değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). Gruplar arasında işlem 

öncesi değerlerde farklılık görülmemesi grupların birbiri ile homojen olduğunu göstermektedir. İstatistiksel olarak 
anlamlı olmamakla birlikte Grup I de Grup II’ ye göre TDT önce/sonra değerleri daha yüksektir. İstatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla birlikte Grup II’ de Grup I’ e göre SÇT önce/sonra değerleri daha yüksek olup  Grup II’ nin 

Grup I’e göre derlenmesinin daha iyi olduğu görülmektedir. Yine istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 

SMMT skorlarnın Grup I değerleri işlem sonrasında düşme gösterirken Grup II de değerlerde düşme olmamıştır. 

Bu durumda Grup II’ nin Grup I’e göre daha iyi derlendiği görülmektedir. Ancak 2 grup karşılaştırmaları arasında 

istatiksel bir fark olmaması BİS kullanımının erken kognitif disfonksiyon üzerine olumlu bir katkı sağlamadığını 

göstermektedir. 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Elektif kolonoskopi uygulanacak 60 hasta geliş sırasına göre randomize edilerek 2 gruba ayrıldı. 1. Grupta 

sedasyon seviyesini ayarlamak için sadece Ramsey sedasyon skoru 2. Gruba ise BİS monitorizasyonu ve 

RAMSEY sedasyon skoru  birlikte kullanıldı. İşlem süresince KAH, SKB, OKB, DKB, SpO2 değerleri t0, t1, t2, 
t3, t4, t5 zamanlarında kaydedildi. Her iki grupta da işlem öncesi ve sonrası SMMT, TDT, SÇT’leri yapılarak 

katılımcıların kognitif fonksiyonları değerlendirildi.  
Çalışma sonuçlarımıza göre; 
Her iki grupta tüm zamanlarda vital değerler de anlamlı farklılık gözlenmemiş, hemodinamik açıdan stabil 

seyretmiştir. Her iki grupta postoperatif kognitif fonksiyonları değerlendirmede kullandığımız TDT, SMMT, SÇT 

de işlem öncesi ve sonrası değerler açısından  anlamlı farklılık gözlenmemiştir.  
Sonuç olarak BİS monitörizasyonun kolonoskopi gibi kısa işlemler sonrasında kognitif disfonksiyonu önlemede 

RAMSEY Sedasyon Skoru ile takibe göre  herhangi bir üstünlüğü gözlenmemiştir. BİS monitörizasyonunun 

kolonoskopi gibi kısa işlemlerdeki efektivitesinin değerlendirilmesi için daha geniş katılımlı çalışmalar ile 

tekrarlanması düşünülebilir. 
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201-) DOĞUM SONU AĞRI VE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI YÖNETİMİ 

FUNDA ÇİTİL CANBAY1, SİBEL ŞEKER1, 
 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 

Öz 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, doğum sonu ağrı ve duygu durum bozuklukları yönetimi konusu literatür bilgileri 

doğrultusunda tartışmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu derlemenin kuramsal ve ampirik altyapısını oluştururken; konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce 

olarak yayınlanan derlemeler, sistematik araştırmalar ve doğum ve kadın sağlığı kitapları incelendi. 

Bulgular: Doğum sonu dönemde ağrıya çeşitli durumlar (uterus kontraksiyonları, bel ağrıları, meme ağrıları, 

hematomlar vb.) neden olabilir. Bu ağrıların annenin konforunu ve duygu durumunu olumsuz etkilediği 

görülmektedir. Doğum sonu dönemde kadının ağrısını yönetebilmek için bazı girişimler bulunmaktadır. Bu 

girişimler ile analjeziklerin kullanımı azalabilir. Özellikle doğum sonu dönemde kadın bakımından sorumlu olan 

ebe ve hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalar yapması ağrının azaltabileceği gibi bakımın kalitesini de 

azaltacaktır. Kaliteli bakım alan ve ağrısı optimum düzeyde olan kadınların duygu durum düzeyleri üzerinde 

düzelmeler gözlenmektedir. 

Sonuç: Doğum sonu komplikasyonlar ve duygu durum bozukluklarının dünyada ve ülkemizde bir sorun olduğu 

görülmektedir.  Doğum sonu dönemde alınan bakımın yaşam kalitesini yükseltmektedir. Bu bağlamda, ebe ve 

hemşireler, doğum sonu dönemdeki kadınlara yönelik kaliteli bakımı planlamada, uygulama ve sağlık bakımını 

sürdürme konularında güncel bilgilerden yararlanarak, kadınlara gerekli bakım ve danışmanlık hizmetlerini 

vermelidirler. 

Anahtar kelimeler: Ağrı, doğum sonu, duygu durumu, ebelik, yönetim. 

 

POSTPARTUM PAIN AND EMOTIONAL DISORDERS MANAGEMENT 

Abstract 

Aim: The purpose of this study is to discuss the management of postpartum pain and mood disorders in the light 

of literature. 

Method: While creating the theoretical and empirical infrastructure of this compilation; compilations published 

in Turkish and English related to the subject, systematic researches and books on maternity and women health. 

Results: In the postnatal period pain can result in various conditions (uterine contractions, back pain, breast pain, 

hematomas, etc.). It seems that these sores negatively affect the comfort and emotional state of your mother. There 

are some initiatives to manage the pain of a woman in the postnatal period. The use of analgesics may decrease 

with these attempts. The blood-based practices of midwives and nurses, especially those responsible for women 

in postpartum period, may reduce the quality of care as well. It is observed that women who are in good quality 

care and whose pain is at the optimum level improve their mood level. 

Conslicions: Postpartum complications and mood disorders appear to be a problem both in the world and in our 

country. It improves the quality of life in the period of postnatal care. In this context, midwives and nurses should 
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provide the necessary care and counseling services to women by using up-to-date information on planning quality 

care for women in postpartum period, maintaining practice and health care. 

Key words: Emotional state, management, midwifery, pain, postpartum. 

 

GİRİŞ 

Doğum sonu dönem; kadınların fiziksel, sosyal ve duygusal değişimler yaşadığı altı haftalık süreyi kapsayan 

gelişimsel bir geçiş dönemidir (Ko ve ark, 2008, s.177-86). Bu dönemde kadınların değişen düzeylerde ağrıları 

olur. Ağrılar kadının duygusal durumunu olumsuz etkiler ve anksiyeteye neden olabilir (Ramasamy ve Suzan, 

2014, s.100-105). Doğum sonu ağrı, stres ve anksiyete yanıtı oluşturarak kadının konforunu ve yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Deussen ve ark, 2011; Işık ve ark, 2018, s.227-228).  

Doğum sonu dönemdeki ağrı genellikle; perineal ağrılar, uterusun kasılmaları, bel ağrıları, meme ucu ağrıları 

sonucu meydana gelmektedir (Amaral ve ark. 2015, s.127-34; Pınar ve ark, 2009, s.186; East ve ark, 2012, s.95-

96). Doğum sonu ağrı bazen doğum ağrısından daha şiddetli olabilir. Genellikle ağrı doğumdan sonra iki-üç gün 

bazen bir hafta sürmektedir (Deussen ve ark, 2011). Doğum eyleminde enerji ihtiyacı ve fiziksel yorgunluğun 

artması, doğumda yumuşak doku travması ve artan kan kaybı, doğum sonrası dönemde kadının komplikasyonlar 

yönünden risk altında olmasına ve sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Anneler doğum sonu 

dönemdeki değişimlere uyum sağlama, kendi bakımlarını ve yeni doğanın gereksinimlerini karşılama çabası 

içindedirler. Tüm bunlar annelerde stres faktörü olarak etki ederler. Stresli durumların arttığı bu dönemde annelere 

yeterli desteğin sağlanmaması, onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkiler (Cheng ve ark, 2006, 

s;34-42; Maley, 2006, s; 62). 

Doğum sonu dönemde alınan bakım önlemleri, yeterli destek, tıbbi girişimler ve uygulanan eğitimlerle doğum 

sonrası ağrı ve duygusal durum bozuklukları azaltılabilmektedir. (Figueiredo ve ark, 2018, s.;1346). Bu nedenle 

bu derleme ile, doğum sonu dönemde ağrı ve duygu durum bozuklukları yönetimi konusunun önemini literatür 

bilgileriyle vurgulanmak amaçlanmaktadır. 

 

Doğum Sonu Dönemde Meme Başı Ağrısı  

 

Doğum sonu ilk haftalarda meme sorunlarına bağlı meme başı ağrısı ve çatlakları ortaya çıkmaktadır (Kaski ve 

Kvist, 2018, s;4). Meme başı ağrısı yanlış emzirme tekniğine bağlı bebeğin sadece meme başını emmesi ve 

emzirmenin gecikmesine bağlı bu sorunlar daha çok yaşanmaktadır (Carlander ve ark, 2018, s;30-32; Feenstra ve 

ark, 2018, s;167-174).  

Yanlış emzirme tekniği, meme ucunun temiz ve kuru tutulmaması sonucu memede gelişen tahriş olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tahrişler kızarıklık, çatlak, areola çevresinde pullanma ve yaralara neden olur. Buna bağlı 

olarak da emzirme esnasında ve sonrasında meme ucu ağrısı meydana gelir (Francis-Morrill ve ark, 2004, s; 288-

95). Şencan’ın çalışmasında annelerin emzirirken yaşadığı sorunların % 57,7’si memede yara ve çatlak olarak 

tespit edilmiştir (Şencan, 2008). Tezergil’in (2007) araştırmasında ise, meme ucu çatlağının gelişmemesi için 
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multipar annelerin % 31,3’ü ne yapılması gerektiğini bilmedikleri saptanmıştır. Bu nedenle annelere 

ebe/hemşireler tarafından meme bakımının öğretilmesi ve uygulamalarının sağlanması gerekmektedir. 

Doğum Sonu Dönemde Perineal Ağrı ve Disparanomi 

Perine, vajina ile anüs arasında elmas şeklindeki bir alandır. Perine ağrısının perineal travmaya bağlı olarak 

gelişebileceği düşünülmektedir (Chou vd. 2009). Vajinal doğum sırasında oluşan veya oluşturulan genital travma 

oranlarının yüksekliği, doğum sonrası ağrı yakınmalarının artmasına neden olmaktadır. Vajinal doğumdan sonra 

ortaya çıkan perine ağrısı, doğum sonrasında kadınların büyük çoğunluğunu etkilemektedir (Leeman ve ark, 2009, 

s; 283-288). Perinenin bütünlüğü bozulmadığında bile kadınların %38’inin paspartum 7 gün içinde perine 

ağrısından yakındıkları bildirilmiştir (Macarthur ve Macarthur, 2004; 1199-1204).  

Perine ağrısı en çok epizyotomi uygulanan kadınlarda görülmektedir. Epizyotomi vajinal doğumda en fazla 

uygulanan cerrahi işlemdir. Epizyotomi doğumun ikinci evresinde perinedeki bulbo-kavernos kas kesilerek yapılır 

(Taşkın, 2003, s.292-293). Doğumların hastanede olması ve anestezi uygulamalarının yaygınlaşması ile 

epizyotomi yaygınlaşmıştır (Albers ve Borders, 2007, s.248-249). Epizyotomi uygulanan kadınlarda doğum sonu 

ilk günlerde kızarıklık, dikişlerde açılma, ağrı, akıntının bulunması ve enfeksiyon bulgusu görülebilir. 

Epizyotominin ilişkili sfinkter dışı genital travmaların pospartum perine ağrısına ve inkontinansa neden olduğu 

bilinmektedir (Toker, 2005, s;54-55). Epizyotomi uygulanan kadınların çoğunluğunun doğum sonrası dönemde 

cinsel ilişkiye yeniden başladıklarında perineal travma nedeniyle cinsel yaşamları olumsuz etkilenmektedir (Koç 

ve Oskay, 2015, s;16). Bu bağlamda, epizyotomiden kaçınmak, eğer gerekli ise mediolateral epizyotomi 

kullanmak, anal sfinkterde oluşabilecek travmaları azaltır (Eogan ve ark, 2006, s; 225-229; Romano, 2006, s;46-

49).  

Eğer anne cinsel sağlık problemleri ve cinsel ilişkiye yeniden başlama hakkında sürekli anksiyete yaşadığını ifade 

ediyorsa nedenleri araştırılmalıdır. Perineal travması olan, disparoni yaşayan kadınlarda perinenin 

değerlendirilmesi ise önemli görülmektedir (D(GPP), 2010).  

Doğum Sonu Dönemde Baş Ağrısı 

Her bir doğum sonu iletişimde kadın baş ağrısı belirtileri ile ilgili sorgulanmalıdır. Şiddetli ya da inatçı baş ağrısı 

değerlendirilmeli ve preeklemsi göz önünde bulundurulmalıdır. Epidural ya da spinal anestezi alan kadınlara 

özellikle oturma ya da kalkma anında oluşan ciddi baş ağrısını bildirmeleri söylenmelidir. Orta dereceli bir baş 

ağrısının yönetiminde baş ağrısının tipinin ayırıcı tanılaması ve lokal tedavi protokolleri üzerinde durulmalıdır. 

Tansiyon ya da migreni olan kadınlara relaksasyon teknikleri ve baş ağrısını başlatan faktörlerden nasıl uzak 

kalacağı konusunda tavsiyeler verilmelidir (NICE, 2016).  

Sağlık Bakanlığı Doğum Sonu Bakım Rehberi’ne (2014) göre,  ilk gün (1-6 saatler arası) annede baş ağrısı varsa 

preeklampsi varlığı ya da gelişimi açısından dikkatli olun, kan basıncını kontrol edilir. Spinal veya epidural 

anestezi ile doğum gerçekleşmiş ise “spinal baş ağrısı” ortaya çıkabilir. Anesteziye bağlı hipotansiyon 

gelişebileceğinden lohusanın yalnız başına ayağa kalkması uygun değildir. Sık olmayarak, kullanılan anesteziklere 

bağlı olarak idrar retansiyonu gelişebilir, sonda takmak gerekebilir. Ayrıca, annenin ağrısı var ve normal vajinal 

doğum yapmış ise ağızdan, sezaryen ile doğum yapmış ise parenteral analjezik uygulamak gerekir. 
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Sezaryen Sonrası Doğum Sonu Ağrı 

Sezaryen doğumlarda postoperatif ağrı, halsizlik, anestezinin olumsuz etkileri vb. nedenlerle annelerin konforunda 

normal doğum yapanlara oranla belirgin azalmanın olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında hem DS 

dönemin, hem de geçirilmiş operasyonun neden olduğu sıkıntıları bir arada yaşayan annenin yeni doğan bakımında 

daha fazla sorun yaşayacağı ve anne-yeni doğan iletişiminin geç başlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Sezaryen 

ile doğum yapanlarda sırayla; “ameliyat bölgesinde ağrı, ayağa kalkmada güçlük, gaz çıkaramama, emzirememe, 

bebek bakımına yönelik bilgi eksikliği, bulantı-kusma, kişisel hijyenini yerine getirememektir. Sezaryen doğum 

yapanlarda yaşanan sorunlar sırayla; “meme ve meme ucu sorunları, epizyotomi bölgesinde ağrı, yatak içinde 

oturmada güçlük, bebek bakımına yönelik bilgi eksikliği ve perine bakımını yapamamaktır (Pınar ve ark, 2009, s; 

184-190). 

Sezaryen sonrası ağrı kontrolü ayrı bir önem taşımaktadır. Sezaryen ameliyatları sonrasında postoperatif analjezi 

amaçlı genellikle opioidler ve non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİD) sıklıkla kullanılmaktadır (Gadsden ve 

ark, 2005, s;62-69; Altun ve ark, 2010, s; 156-157). Gebelik süresince artan tromboemboli riskinin, yetersiz ağrı 

kontrolü halinde, hareket kısıtlılığına bağlı olarak daha da artabileceği belirtilmektedir. Kontrol altına alınamayan 

ağrı, annenin bebeğiyle optimal şartlarda ilgilenmesine engel olabileceği gibi, anne ile bebek arasındaki erken 

dönem iletişimi de olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca ağrı ve ona beraberinde eşlik edebilen anksiyete, annenin 

bebeğini yeterli ve etkili bir şekilde emzirmesine engel olabilir. Dolayısı ile sezaryen sonrası uygulanacak analjezi 

yöntemi, annenin bebeği ile ilgilenmesine engel teşkil etmeyecek ve aynı zamanda neonatal yan etkileri olmayan, 

etkin ve güvenilir bir yöntem olmalıdır. Bu anlamda sezaryen sonrası ağrı kontrolünde ideal yöntem arayışları 

devam etmektedir. Parasetamolün intravenöz (iv) kullanımı ile ilgili klinik deneyimler sınırlıdır. Ancak, oral 

terapötik dozlarının kullanımından elde edilen epidemiyolojik veriler hamilelik ya da fetus/yeni doğan sağlığı 

üzerinde herhangi bir istenmeyen etkiye işaret etmemektedir. Parasetamol tek başına veya opioidler ya da NSAİD 

ilaçlarla kombine olarak uygulanabilir. Klinik dozlarda parasetamol ve tramadol diğer analjeziklere göre daha az 

yan etki potansiyeline sahiptir (Altun ve ark, 2010, s;153-157). 

Doğum Sonrası Dönemde Ağrı İle Baş Edebilmede Başlıca Yöntemler  

Paspartum dönemde yaşanan ağrıyı hafifletme ve gidermede farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemler 

kullanılmaktadır. Farmakolojik yöntem olarak analjezikler yaygın kullanılır. Non-farmakolojik yöntemler ise 

masaj, ısı paketleri, buz paketleri, hipnoterapi, akupunktur ve transkütanöz elektriksel sinir simülasyonu 

(TENS)’dur (Ramasamy ve Suzan, 2014, s;100-105; Deussen ve ark, 2011) . Ayrıca analjeziklerle birlikte kadının 

yüzükoyun ya da bacaklarını karnına çekerek bir süre yatması (uterusu sıkıştırmanın) ağrıyı azaltmada etkili 

olduğu bildirilmiştir (Taşkın, 2016, s; 455-523). Ancak paspartum dönemde kadınların klinik ortamda yüzükoyun 

yatması pek mümkün olmamaktadır. Kadın sırt üstü pozisyonda iken uterus masajı yoluyla da uterusa 

bası/sıkıştırma uygulanabilir. Uterus masajı doğum sonu kliniklerinde sık uygulanan bir yöntemdir (Mucuk ve 

Başer, 2009, s; 61-66). 

Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (ICM) ve Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu (FİGO), uterus 

kontraksiyonları artırmak için plasentanın doğumundan sonra uterus masajının yapılmasını önermektedir (Yaju ve 
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ark, 2013). Uterus masajı uygulanır ve her iki masajı kadın kendisine uygulayabilir. Uterus bası/sıkıştırma 

yöntemiyle kadının yüzükoyun yattığı durumdaki etki sağlanmaya çalışılır (Lalonde ve ark, 2006, s;243-253). Son 

yıllarda doğum sürecinin girişimlerle bozulması, doğal bir süreç olan doğum sonu dönemini de etkilediğinden 

uterus masajının paspartum dönemde yaşanan ağrıyı azaltması ve kadının konforuna olumlu yönde etkilemesi 

açısından yararlı olabilir. Non-farmakolojik ağrı kontrol yöntemleri bugün pek çok ülkede, kadın sağlığının farklı 

aşamalarında etkili ve basit olmaları nedeniyle sıkça kullanılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Doğum Sonu Rehberi’ne (2014) göre, lohusanın doğumu takip eden ilk 0-1 saatleri arasında 

izlemi esnasında anneye yakınmalarının (ağrı, üşüme, vb) sorulması gerekir. Böylece fazla ağrısı olan hastayı 

hematom açısından değerlendiriniz (vulva, vajen, perine, abdomen, insizyon hattı). Baş ağrısı varsa; preeklampsi 

varlığı ya da gelişimi açısından dikkatli olunuz ve kan basıncını kontrol ediniz. (Spinal veya epidural anestezi ile 

doğum gerçekleşmiş ise “spinal baş ağrısı” ortaya çıkabilir.) Baldır kısmında ağrı varsa, tromboflebit açısından 

değerlendiriniz. Annenin ağrısı varsa; normal vajinal doğum yapmış ise ağızdan, sezaryen ile doğum yapmış ise 

parenteral analjezik uygulayınız.  

DOĞUM SONU DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI 

Doğum sonu dönemde kadınlarda duygulanım bozukluklarını arttıran birçok faktör bulunmaktadır. Doğum sonu 

dönemde kadında, hormonal (nöroendokrin) değişimlere bağlı olarak genital organlar gebelik öncesi duruma 

dönerken, gebelik döneminde endokrin sistemde de artmış olan östrojen, progesteron, kortizon düzeyleri normal 

seviyelerine inmektedir. Bu fizyolojik faktörler, doğum sonu dönemde kadınlarda duygulanım bozukluklarının 

gelişimini etkileyebilmektedir. Kadının evlilik durumu, aile içi çatışmaların varlığı, kadının yaşı, kişilik yapısı, 

ailenin tüm sorumluluklarını üzerinde bulundurma durumu, ekonomik sıkıntılar, sosyal destek eksikliğinin olması 

gibi ailesel faktörlerde doğum sonu dönemde kadınlarda duygulanım bozuklukları gelişimini etkileyebilmektedir. 

Ayrıca, daha önceden geçirilmiş ruhsal sorunlar, şimdiki yaşamında depresyon hikâyesinin bulunma durumu, 

doğum öncesi dönemde yaşanan anksiyete /depresyon (yaşam stresi, annelik rolüne adapte olamama, çocuk 

bakımının yarattığı stres) gibi psikolojik faktörlerde kadında doğum sonu dönemde duygulanım bozuklukları 

gelişmesine neden olabilmektedir. Gebelik ve çocuk sayısı, istenmeyen ve riskli gebelikler, adölesan gebelikler, 

zor doğum eylemi gibi diğer faktörlerde doğum sonu dönemde kadınlarda duygulanım bozukluklarını gelişimini 

etkileyebilmektedir (Serhan, 2010; Arısoy, 2004, s;146-153; Yüce ve ark, 2005, s;11-13). Bu duygulanım 

bozuklukları; annelik hüznü ile başlayarak, doğum sonu depresyon ve psikoza kadar ilerleyebilmektedir. Amerikan 

Psikiyatri Birliği (APA) tarafından geliştirilen Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV)) kriterlerine göre, depresyon belirtilerinin 

doğum sonu, ilk dört hafta içinde başlaması durumunda „‟doğum sonu depresyon‟‟ olarak değerlendirilebileceği 

belirtilmektedir (Aktaş, 2008).  

 1) Annelik Hüznü (Doğum sonu Blues): İlk 7-10 günde görülen duygusal tepkilerde bozulma, ağlamaklı oluşla 

karakterize sık görülen bir tablodur. 

 2) Doğum Sonu Depresyon: Ağır depresif bozukluktan ayrılamayacağı ve doğum sonu iki yıla kadar 

görülebileceği şeklinde tanımlanmaktadır. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1689 
 

 3) Doğum Sonu Psikoz: Her bin doğumdan 1-2’ sinde birkaç hafta içinde ortaya çıkmaktadır. 

Doğum Sonu Duygu Durum Bozukluklarında Ebelik Yaklaşımları 

Doğum sonu dönemde yeni doğum yapmış kadında, görülen duygusal sorunların erken belirlenmesi önemlidir. 

Ancak, yapılan çalışmalarda doğum sonu depresyon sık görülmesine karşın çoğu kez tanı konulamadığı 

belirlenmiştir (Serhan, 2010; Taşkın, 2016, s; 455-523). İngiltere’de yaşayan kadınlar ile yapılan bir çalışmada, 

doğum sonu depresyonlu kadınların %90‟ının bir şeylerin yanlış gittiğini fark ettikleri halde, sadece %25‟inin 

doğum sonu depresyon yaşadığına inandığı ve %20‟sinde bu rahatsızlığın tanılandığı bildirilmiştir (Suddenfield, 

2006; 298). Doğum sonu depresyonun annelerde erken tanılanmamasının başlıca nedeni; annenin “bebek sürekli 

ağlıyor ve bebeğe vurma isteği duyuyorum" bebek, zamanımı çalan "tehlikeli bir hırsız" gibi negatif duygu ve 

düşüncelerinden suçluluk, utanç ve izolasyon duygusu yaşamalarıdır (Yıldırım ve ark, 2004, s; 12-20). Anneler bu 

duygu ve düşüncelerini toplum tarafından sosyal damgalanma korkusu nedeniyle gizli olarak yaşamaktadırlar. 

Bazı anneler, yaşadığı bu negatif duyguların farkında bile olmayarak destek arayışına girmemektedir (Atasoy ve 

ark, 2004, s;252-257). Bu nedenlerle anneler, profesyonel yardım aramayı geciktirmekte ya da hiç profesyonel 

yardım almak için başvuruda bulunmamaktadır (Moses ve ark, 2004, s;181-197). Doğum sonrası depresyonun 

erken tanılanmasının en önemli amacı, tedavi edilmemiş depresyonu olan annenin ve bebeğin sağlığını korumak 

ve bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilemesini önlemektir. Diğer yandan, anne ile bebek arasında kurulan 

ilişkiye, annenin bebek bakımı ve ebeveyn rolünü öğrenmesine olumsuz etkilerini önlemek, annenin, bebeğin ve 

ailenin psikolojik, sosyal yönden çeşitli güçlükler yaşamasını en aza indirmektir (Aktaş, 2008). Ülkemizde 

anne/bebek sağlığının korunması ve izlenmesi ile yetkilendirilen ebeler (Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Hakkındaki Yönerge), Temel Sağlık Hizmetlerinin (TSH) her alanında, hizmet verdikleri kadınları doğum sonu 

depresyon yönünden değerlendirebilir ve yardıma ihtiyacı olanlara uygun girişimlerde bulunabilirler. Rutin sağlık 

kontrolleri ve bağışıklama amacı ile bebeği ziyaret eden ebeler, anneyi doğum sonu depresyon açısından 

değerlendirebilirler. Ebeler doğum sonu depresyonu tanımlamak için; doğum sonu dönemde bakım verdiği 

kadınlara, ipucu oluşturabilecek sorular sorarak doğum sonu depresyon için risk taşıyan anneleri belirleyebilirler. 

Ziyaret sürecindeki devamlılık kadını olumsuz düşüncelerden uzaklaştırabileceği gibi anne bebek ilişkisini de 

kuvvetlendirebilir, kadının algıladığı sosyal desteği de güçlendirebilmektedir (Walker ve Wilging, 2004, s; 229-

235;  Gale ve Harlow, 2003, s;257-266). 

Ayrıca ülkemizde ebeler koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde yer almakla yükümlüdürler ve birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar (SB, 2014). Depresyonu olan hastaların 

yaşadıkları umutsuzluk, benlik saygısında azalma, sosyal izolasyon, güçsüzlük, rol kaybı, uyku sürecinde bozulma, 

beslenmede değişim gibi sorunlar birer ebelik tanısı olarak ele alınmakta ve ebelerin müdahale edebilecekleri 

sorunlar arasında yer almaktadır. Ebenin depresyonu olan bireye yardım edebilmesi için öncelikle depresyon ve 

depresyonu olan bireye bakım konusunda bilgisini ve iletişim becerilerini kullanması gerekir (Arısoy, 2004; Yüce 

ve ark, 2005). Bu sayede annenin sağlık gereksinimlerini ebeler belirleyerek doğum sonu dönemde annenin daha 

az sorun yaşamalarını sağlayacaklardır. 

Ayrıca doğum sonu depresyon sürecindeki kadın ve ailesini sağlık profesyonelleri doğum sonu depresyon belirti 

ve tedavileri hakkında bilgilendirmelidir (Tezel, 2006, s; 50-51). Aynı zamanda ülkemizde doğum sonu kontrol, 
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doğumu takiben altıncı haftada yapılmaktadır. Bu zamanın da, annede doğum sonu depresyon belirtilerini 

saptamak için çok önemli bir fırsat olduğu düşünülmektedir. Böylece, doğum sonu dönemde görülen depresyon 

durumu zamanında müdahale edilerek, etkili bir ebelik bakımı ve eğitimi ile önlenebilir ve ayrıca erken tanı 

konmasını sağlayarak tedavi sürecini hızlandırır (Tezel, 2006, s;50-51; Gözüm ve Kılıç, 2005, s; 371-378). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Doğum sonu dönem ağrılarının annenin konforunu ve duygu durumunu olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu 

ağrılarla baş etmede etkili, çeşitli tıbbi ve bakım uygulamaları kullanılmasının doğum sonu ağrıyı azaltmada etkili 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle doğum sonu kliniklerinde doğum sonu ağrının yönetimi ve bakım 

uygulamalarında kanıta dayalı araştırmaların kullanılması ebelik bakım kalitesini iyileştirecektir. Ayrıca hem de 

kadının konforunu olumlu yönde etkileyecektir. Böylece, doğum sonu dönemdeki sağlık bakımı ile ağrı kontrol 

altına alınabilirse, annelerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin karşılanması kolaylaşabilir. 

Annelerin ilk günlerden itibaren fiziksel yönden kendilerini rahat hissetmeleri, kendi ve bebek bakımlarına aktif 

olarak katılmaları ve öz bakımlarını sürdürmede başarılı olmaları çok önemlidir. Bu durum annelerin fiziksel ve 

ruhsal sağlıklarının iyileşmesini sağlayacaktır. 
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ÖZET 

 

Tuzluluk, bitki fizyolojisinde olumsuzluklara ve ayrıca fizyolojik kuraklığa da yol açarak bitki büyümesinde 

azalmaya neden olmaktadır. Silikon bitki gelişimi için önemli bir element olup, tuzlu koşullar altında bitki 

gelişiminin önemli derecede artmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, tuz stresi altındaki bakla bitkilerine 

silikon uygulamasının bitkinin antioksidan aktivitesi üzerine olan etkisi araştırılmış ve bitkinin fitokimyasal madde 

içeriği analiz edilmiştir. 21 günlük bakla fidelerine 4 farklı konsantrasyonda (0, 50, 100, 150 mM) tuz (NaCI)  

uygulaması yapılmıştır. Tuz uygulaması deneme sonuna kadar devam etmiştir. Silikon uygulaması (2mM) 

ekimden 30, 60 ve 80 gün sonra sodyum silikat şeklinde yapraktan yapılmıştır. Bitki örnekleri muameleler 

yapıldıktan 90 gün sonra toplanmıştır. Toplanan bakla bitkilerinin toprak üstü kısımları kurutulduktan sonra, bu 

kısımlardan metanol ekstreleri elde edilmiştir. Elde edilen metanol ekstrelerinde fitokimyasal madde taramaları 

yapılmış, ekstrelerin antioksidan aktiviteleri DPPH radikalini süpürme, H2O2 süpürme ve metal şelatlama 

yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. 

Fitokimyasal madde taramaları sonucunda tuz ve tuz+silikon ile muamele edilmiş olan bakla bitkisinden elde 

edilen metanol ekstrelerinde fenollerin, tanenlerin, antrokinonların ve saponinlerin bulunduğu belirlenmiştir. 

Muameleli bakla bitkilerinin metanol ekstreleri yüksek DPPH süpürme aktivitesi gösterirken, metal iyonu 

şelatlama aktivitesi ise düşük olmuş, H2O2 süpürme aktivitesi ise tespit edilememiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Antioksidan aktivite, bakla, fitokimyasal tarama, silikon, tuzluluk 
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Abstract 

Salinity leads to damage in plant physiology and also leads to physiological drought, resulting in decreased plant 

growth. Silicon is an important element for plant growth and significantly increases plant growth under salinity 

conditions. In this study, antioxidant enzyme activity and phenolic compounds were investigated in order to 

determine the role of silicone application in plants in salt stress conditions and in reducing salt stress in plants. 

Four different concentrations of salt applications (0, 50, 100, 150 mM NaCl) were used in the pods of 21 days old 

seedling. Salinity application continued until the end of experiment. Silicone application (2mM) was applied in 

the form of sodium silicate 30, 60 and 80 days after sowing. Plant samples were collected 90 days after planting. 

Dried aerial parts of plants used for methanol extraction and phytochemical screening was performed in methanol 

extracts. After than phytochemical screening, antioxidant activity of the methanol extracts were investigated by 

DPPH readical scavenging, H2O2 scavenging and metal chelating assays. 

Results of this study showed that salinity stress decreased plant height, leaf area, shoot fresh weight, shoot dry 

weight and chlorophyll index of faba bean by increasing the salinity levels. Applying Si to faba bean ameliorated 

salinity stress and increased plant height, leaf area, shoot fresh weight, shoot dry weight and chlorophyll index. As 

a result of phytochemical screening, it was shown that phenols, tannins, anthroquinones and saponins were present 

in faba bean methanol extracts. Faba bean methanol extracts showed high DPPH scavenging, but low metal ion 

chelating activity. None of the methanol extracts showed H2O2 scavenging activity. 

Keywords: Antioxidant activity, dry matter, faba bean, phytochemical screening, salinity, silicon 

 

 

Giriş  

Dünyada, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde ana kayaların ayrışması, yanlış sulama, drenaj yetersizliği ve 

tarım arazisi açılması gibi faktörlerin etkisi altında, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri değişmektedir. Bu 

faktörlerin neden olduğu etkilerden birisi de, toprakta Na+ ve Cl- gibi iyonların birikimiyle bitki gelişimini olumsuz 

yönde etkileyen tuz stresinin oluşumudur (Çulha ve Çakırlar, 2011). Tuzluluk, artan insan nüfusu ile birlikte 

dünyamızda tarımı olumsuz etkileyerek gıdaların üretimini önemli düzeyde kısıtlayan çevresel faktörlerden birisi 

durumundadır (Botella vd., 2005). Yine tuzluluk, toprak yapısına zarar vermekte ve bitkilerde önemli verim 

kayıplarına neden olmaktadır. Tuzluluk dünyada arazilerin yaklaşık %20’sini etkilemekte (Bulut ve Akıncı, 2010; 

Duhan ve ark., 2017) ve 2050 yılına kadar ekili arazilerin %50’sinin tuzluluk problemi yaşayacağı beklenmektedir 

(Lee ve ark., 2010).   

Tuzluluk, bitkiler üzerindeki doğrudan etkisini osmotik ve iyon stresi oluşturarak gösterirken, 

dolaylı etkisini (sekonder etki) bu stres faktörleri sonucu bitkide meydana gelen yapısal bozulmalar ve toksik 

bileşiklerin sentezlenmesi ile gösterir. Tuzluluğun sebep olduğu başlıca sekonder etkiler; DNA, protein ve  

fotosentezin inhibisyonu, metabolik toksisite, K+ 

alımının engellenmesi ve hücre ölümü olarak sayılabilir (Botella ve ark., 2005; Hong ve ark., 2009; Çulha ve 

Çakırlar, 2011). Artan tuzluluk, fotosentez, iyon alımı, protein ve nükleik asit sentezi, hormonal denge, bitki 

büyümesi ve gelişimi ile ilgili diğer biyokimyasal süreçleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Tuza bağlı olarak 
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oluşan ozmotik stresin yanı sıra sodyum toksisitesi hücresel yapıya zarar vermekte, kloroplast ve mitokondride 

oluşan hasar süperoksit (O2
-), hidrojen peroksit (H2O2), hidroksil radikali (OH-) ve singlet oksijen (1O2) gibi reaktif 

oksijen türlerinin oluşumunu tetiklemektedir. Bunun sonucunda da bitkiler oksidatif stresle karşı karşıya 

kalmaktadırlar (Orabi ve ark., 2013; Abdelraouf ve ark., 2016; Mahmoud, 2017).  

Baklagiller arasında, bakla (Vicia faba L.) tuzluluğa karşı orta derecede hassas bir bitkidir (Rady ve ark., 2017). 

Bazı araştırıcılar tuz stresinin baklada toplam fenolik bileşik içeriğini, çözünebilir şeker, protein, prolin, 

malondialdehit (MDA), süperoksit dismütaz (SOD) ve polifenoloksidaz (PFO) gibi antioksidan enzim aktivitesini 

artırdığını vurgulamışlardır (Anaya ve ark., 2017).  

İnsan nüfusunun 2050 yılında 12 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda, toprakların tuzluluğa ve 

diğer streslere (biyotik ve abiyotik) maruz kalmaya devam etmesine bağlı olarak, tarım ürünlerinde verim azalacak 

ve artan nüfusun besin ihtiyaçlarının karşılanması güçleşecektir. Bu nedenle, bitkilerin diğer stres faktörleri ile 

birlikte tuzluluğa dayanıklılık düzeylerinin de belirlenmesi ve besin değerleri yüksek, toleranslı bitkilerin 

geliştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Çulha ve Çakırlar, 2011). 

Silikon bitki büyümesi ve gelişmesini teşvik etmesinin yanında tuz stresini de içeren metal toksisitesi, kuraklık 

stresi, radyasyon zararı, yüksek sıcaklık ve don çeşitli abiyotik streslerin etkilerini hafifletmektedir (Lee ve ark., 

2010; Shakoor, 2014; Mahmood 2016).  Silikon uygulanmasının tuz stresine maruz kalan bitkiler üzerindeki 

hafifletici etkisi buğdayda (Tahir ve ark., 2006; Saleh ve ark., 2017), bezelyede (Khoshkhabar ve ark., 2015); 

arpada (Liang ve ark. 2005), çeltikte (Kim ve ark., 2014; Farooq ve ark., 2015), sorgumda (Yin ve ark., 2015), 

şeker kamışında (Ashraf  ve ark., 2010), soyada (Lee ve ark., 2010), kanolada (Habibi, 2014) ve mısırda 

(Kochanová  ve ark., 2014; Mahmood ve ark., 2016) gözlenmiştir. 

Organizmada normal metabolik yolların işleyişi sırasında veya pestisidler, aromatik hidrokarbonlar, toksinler, 

çözücüler gibi çevresel ajanlar ile stres, radyasyon gibi çeşitli dış faktörlerin etkisiyle serbest radikaller meydana 

gelmektedir. Serbest radikaller dış orbitallerinde ortaklanmamış elektron bulunduran, kısa ömürlü, reaktif 

moleküllerdir. Serbest radikallerin en önemlileri süperoksit radikali (O2
●-), hidroksil radikali (●OH), singlet oksijen 

(1O2) ve radikalik olmayan hidrojen peroksit (H2O2) ve peroksinitrit (ONOO-)’tir. Serbest radikaller, “reaktif 

oksijen türleri (ROT)” olarak bilinirler. ROT’lar organizmada lipidler, nükleik asitler, proteinler ve karbonhidratlar 

gibi biyolojik moleküllerle kolayca reaksiyona girebilirler (Arıduru ve Arabacı, 2013). 

Antioksidanlar, genel olarak serbest radikal oluşumunu engelleyici maddeler olarak bilinmektedir. 

Organizmalardaki antioksidan savunma sistemi, hücre içi ve hücre dışı olarak ikiye ayrılır. Hücre içi savunma 

sisteminin enzimatik antioksidanları, SOD, CAT ve GPX iken; enzimatik olmayan hücre içi antioksidanlar ise; 

GSH, membranlara bağlanabilen α-tokoferol ve β-karoten, askorbat, transferin, seruloplazmin ve bilirubin’dir.  

Bitkilerin süper oksit radikali ve H2O2 toksisitesini önleyebilmeleri, oksidatif strese karşı önemli savunma 

mekanizmaları olan antioksidatif enzimler aracılığıyla sağlanmaktadır. Antioksidan sistemleri güçlü olan türlerin 

ise stres koşullarına toleransları artmaktadır (Eraslan ve ark., 2016). 

Bitkilerde doğal olarak farklı antioksidan bileşiklerin meydana geldiği bilinmektedir (Ramarathnam ve ark, 1988). 

Doğal antioksidanlar, bitkilerin yaprak, gövde ve tohumları başta olmak üzere bütün dokularında meydana 

gelebilmektedir. Doğal antioksidanların başlıcaları karetenoidler, vitaminler, fenoller, flavonoidler, glutatyonin ve 

endojen metabolitleridir. Bitki türevli antioksidanlar, serbest radikal giderici, peroksit parçalayıcı, enzim 

inhibitörleri ve sinerjistler olarak iş görürler (Larson, 1988). Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidan bileşikler, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3040.2006.01572.x/full#b16
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tohumlarda, yapraklarda, çiçeklerde, köklerde ve kabuklarda bol miktarda bulunmaktadır (Pratt ve Hudson, 1990, 

Wang ve ark,1996; Cao ve ark, 1997). 

Bu çalışmada, tuz stresi altındaki bakla bitkilerine silikon uygulamasının bitkinin antioksidan aktivitesi üzerine 

olan etkisi araştırılmış ve bitkinin fitokimyasal madde içeriği analiz edilmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Bitkilerin Yetiştirilmesi, Tuz ve Silikon Muamelelerinin Yapılması 

 

Bu araştırmada, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen Filiz 99 bakla çeşidinin tohumları 

9 Ekim 2017 tarihinde plastik saksılara ekilmiştir. Saksılar açık alanlara yerleştirilmiştir. Çalışmada bitki dört 

farklı tuzlu su (0, 50, 100 ve 150 mM NaCl) ve iki adet silikon dozu (sodyum silikat) (0 ve 2 mM)  uygulamasına 

maruz bırakılmıştır. Çalışma tesadüf parselleri deneme deseninde iki faktörlü ve beş tekrarlı olarak yürütülmüştür. 

Tuzlu su uygulamaları ana parselleri oluştururken, silikon uygulamaları ise alt parselleri oluşturmuştur. 

Tuzlu su uygulamaları tohumların ekiminden 21 gün sonra başlamıştır. Bu zamana kadar tohumlar musluk suyu 

ile sulanmıştır. Silikon uygulamaları sodyum silikat (2.0 mM) şeklinde fide haline gelen bitkilere yapraktan 30., 

60. ve 80. günlerde uygulanmıştır. Bitkiler 90. günün sonunda hasat edilmiştir.  

 

2.2. Hasat Edilen Bitkilerden Metanol Ekstrelerinin Elde Edilmesi 

 

Kontrol, tuz, silikon ve tuz+silikon muameleli her bir grup için, bitkilerin toprak üstü kısımları (gövde+yaprak) 

temizlenip gölgede, oda ısısında kurutularak cam kavanozlara konulmuş ve ışık almayan serin bir ortamda 

saklanmıştır. Her bir grup için kuru bitkisel materyalden metanol ekstraksiyonu yapılmıştır (Avcı ve ark., 2006). 

Elde edilen ekstreler filtre kâğıdından süzüldükten sonra, 68ºC’de rotary evaporatörde çözücü (metanol) 

uzaklaştırılmıştır. Evaporasyondan sonra elde edilen kuru ekstreler denemelerde kullanılıncaya kadar -20°C’de 

saklanmıştır.    

2.3. Metanol Ekstrelerinde Fitokimyasal Madde Taramasının Yapılması 

Elde edilen metanol ekstrelerinde bulunması muhtemel başlıca kimyasal grupları belirleyebilmek için, 

fitokimyasal madde taraması yapılmıştır. Bu amaçla metanol ekstrelerinde fenoller, taninler, steroidler ve 

terpenoidler, alkaloidler, saponinler, flavonoidlerin bulunup bulunmadığı yapılan testlerle belirlenmiştir 

(Dominguez, 1973; Ravishankara ve ark., 2002). 

2.4. Metanol Ekstrelerinin DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) Süpürme Aktivitelerinin Belirlenmesi 

Kontrol, tuz, silikon ve tuz+silikon muameleli her bir grup için; bitkilerden elde edilen metanol ekstrelerinin 

serbest radikal süpürme aktivitesi, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radikali kullanılarak araştırılmıştır 

(Brand-Williams ve ark., 1995). Yöntem, aktivitesi araştırılan örneğin bir proton veya elektron verebilme 

yeteneğinin, mor renkli DPPH çözeltisinin rengini açması esasına dayanmaktadır. Reaksiyon karışımının 

absorbansının düşmesi yüksek serbest radikal süpürme aktivitesinin göstergesidir.  
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Farklı konsantrasyonlarda metanolde hazırlanan 0,1 mM 1 mL DPPH çözeltisi ve 3 mL ekstre ve standart olarak 

kullanılan askorbik asit çözeltisi karıştırılmıştır. Karışım vortekslendikten sonra, oda sıcaklığında karanlıkta 30 

dakika bekletilerek absorbanslar 517nm’de belirlemmiştir. Ekstrenin denenen konsantrasyonlarının % DPPH 

radikal süpürme aktivitesi aşağıda verilen formül kullanılarak hesaplanmıştır: 

%DPPH Radikal Süpürme Aktivitesi= [(Kontrolün absorbansı-Örneğin absorbansı)/Kontrolün absorbansı] x 100   

2.5. Metanol Ekstrelerinin H2O2 Süpürme Aktivitesinin Belirlenmesi 

Elde edilen metanol ekstrelerinin hidrojen peroksit süpürme aktivitesi Ruch ve ark. yöntemine göre belirlenmiştir 

(Ruch et al., 1989). Bu yöntemde, reaksiyon ortamına eklenen belirli miktardaki hidrojen peroksit çözeltisinin 

bitki ekstresi tarafından yıkılması 230 nm’deki absorbans değişimiyle izlenir.  

Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan 3 mL metanol ekstresi ve standart olarak kullanılan askorbik asit çözeltisi 

üzerine, 1 mL fosfat tamponunda (0,1M pH 7,4) hazırlanmış 40mM H2O2 çözeltisinden eklenmiştir. Kontrol 

olarak; 3 mL fosfat tamponu ve 1mL 4 mM H2O2 çözeltisi hazırlanmıştır. Karışım vortekslendikten sonra oda 

sıcaklığında 10 dakika oda sıcaklığında inkübe edilmiş ve sonra absorbanslar 230 nm’de belirlenmiştir. Ekstre 

konsantrasyonlarının H2O2 süpürme aktivitesi aşağıda verilen formül kullanılarak belirlenmiştir:  

% H2O2 süpürme aktivitesi = 1- [Örneğin absorbansı/Kontrolün absorbansı x 100] 

 2.6. Metanol Ekstreleriinin Metal Şelatlama Aktivitesinin Belirlenmesi 

Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan bitki ekstrelerinin demir (Fe) iyonlarını şelatlama aktivitesi Dinis ve ark. 

metoduna göre belirlenmiştir (Dinis ve ark., 1994). Yöntem,  Fe2+ iyonlarını bağlamak üzere, güçlü bir demir 

şelatlayıcı olan ferrozin reaktifi ile ortamda bulunan metal bağlayıcı bileşiklerin yarışmasına dayanır.  Şelatlama 

gücü yüksekse kırmızı renkli Fe2+/ferrozin kompleksinin oluşumu engellenir.  

3 mL ekstre üzerine 150 µL 2mM FeCl2 çözeltisi eklenmiş, oda sıcaklığında 30 dakika inkübasyondan sonra 200 

µL 5 mM ferrozin çözeltisi eklenerek, karışım vortekslenmiştir. 10 dakika daha oda sıcaklığında bekletildikten 

sonra karışımların absorbans değerleri 562 nm’de belirlenmiştir. Kontrol olarak ekstre yerine 3mL distile su, 

standart olarak ise EDTA kullanılmıştır. Ferrozin-Fe+2 kompleksinin metanol ekstreleri tarafından inhibe edilme 

yüzdesi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır:  

Şelatlama Aktivitesi (%) =  1-[Örneğin Absorbansı/Kontrolün Absorbansı x 100] 

2.7. İstatistikî Analiz 

Üç tekrarlı denemelerden elde edilen verilerin ortalama değeri ±SD olarak verilmiştir. Kontroller ve uygulama 

grupları arasındaki farklılıklar ile sonuçların istatistikî önemi, SPSS 20.00 istatistik paket programında One Way 

ANOVA varyans analizi yapılarak değerlendirilmiştir (p<0,05). 

3. Bulgular ve Tartışma 

Kontrol, tuz, silikon ve tuzlu+silikon ile ayrı ayrı muamele edilen bakla bitkilerinin her bir grubu için yapılan 

fitokimyasal tarama sonuçları, bitkinin toprak üstü kısımlarında fenollerin, tanenlerin, antrokinonların ve 

saponinlerin mevcut olduğunu, alkaloidler ve flavonoidlerin ise bulunmadığını göstermiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Tuz, silikon ve tuz+silikon ile muamele edilen bakla bitkilerinden elde edilen metanol ekstrelerinde fitokimyasal madde 
                   tarama sonuçları 
 

Bileşikler Testler Kontrol 50 
mM 
NaCl 

100 
mM 
NaCl 

150 mM 
NaCl 

2 mM 
Si 

50 mM 
NaCl + 2 
mM Si 

100 mM 
NaCl + 2 
mM Si 

150 mM 
NaCl + 2 
mM Si 

Fenoller Phosphomolybdic acid 
test 

+ + + + + + + + 

Tanninler Braemer’s test + + + + + + + + 
Alkaloidler Dragondroff’s test - - - - - - - - 
Flavanoidler Shinoda’s test - - - - - - - - 

Antrakinonlar Bornträger test + + + + + + + + 
Saponinler Frothing test + + + + + + + + 

 
(- yok; + var) 
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DPPH radikali biyolojik bir radikal olmamasına rağmen, antioksidanların serbest radikal giderme aktivitelerinin 

tayini için kabul görmüş bir indikatördür. DPPH çözeltisi mor’dur ve antioksidan bir bileşikle etkileştiğinde yapısı 

değişerek sarı renkli yeni bir bileşik haline gelir. Bu renk değişikliğinin derecesi, antioksidanın konsantrasyonu ile 

orantılıdır (Wojdylo ve ark., 2007; Chen ve ark., 2010). Kontrol, tuz, silikon ve tuz+silikon ile muamele edilen 

bakla bitkilerinden elde edilen metanol ekstrelerinin DPPH serbest radikal süpürme, H2O2 süpürme and metal 

şelatlama aktivitelerine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır. Çalışmanın sonuçları,  tuz ve tuz+silikon ile 

muamele edilen bakla bitkilerinden elde edilen metanol ekstrelerinin tüm gruplarda ve konsantrasyonlarda 

askorbik asitten (%85.85) daha yüksek oranda radikal süpürücü aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir (Tablo 2).  

Lin ve ark. (2012) 100 mM NaCI stresi altında yetiştirilen salatalık hipokotil ve radikulasında antioksidan kapasite 

ve büyüme üzerine Sodyum nitro prussid (SNP)’nin etkisini araştırmışlardır. NaCl uygulamasının salatalık 

hipokotil ve radikulasında H2O2 ve tiyobarbiturik asit reaktif maddelerinin önemli ölçüde birikmesine neden 

olduğu, 100 µM SNP uygulamasının ROT-süpürücü enzimlerin aktivitesini uyardığı, DPPH süpürücü aktiviteyi, 

demir iyonlarının şelatlama aktivitesini, OH. radikali süpürme aktivitesini artırdığı, tuz stresinin neden olduğu 

lipid peroksidasyonunu azalttığı belirlenmiştir. Çalışmada tuz stresinin kök hücrelerinin mitokondri ve hücre 

duvarının yapısını bozduğu, SNP uygulamasının tuz stresinin neden olduğu zararı ortadan kaldırdığı tespit 

edilmiştir. 

Bizim çalışmamızda ise bitkinin tuz ve/veya silikon ile muamele edilmesi, bitkinin antioksidan aktivitesini 

etkilememiş görünmektedir. Orabi ve ark. (2013) tuz uygulamasının baklada oksidatif strese yol açtığını, bitki 

büyümesi ve verimini olumsuz yönde etkilediğini; Ashraf (2004) ise, tuz stresinin bitkilerde antioksidan enzim 

kapasitesini olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir. Bizim çalışmamızın sonuçları, bu araştırıcıların 

sonuçlarından farklılık göstermektedir. Tuz stresi altında bulunan Acacia gerrardii Benth bitkisinde silikonun tuz 

kaynaklı oksidatif stres zararına karşı bitkileri koruduğu, antioksidan enzim (SOD, POD, CAT ve GR) aktivitesinin 

ve askorbik asit içeriğinin ise arttığı, tuzlu koşullar altında silikon ilavesinin prolin ve glisin betain içeriğini 

artırarak abiyotik stress süresince oksidatif zararı hafiflettiği ve ayrıca flavonoid içeriği üzerindeki olumsuz 

etkilerin de azaldığı bildirilmiştir (Al-Huqail ve ark. 2017). Mısır (Abdel Latef ve Tran, 2016) ve dereotu (Shekari 

ve ark., 2015) bitkilerinde silikon uygulaması ile birlikte antioksidan enzim aktivitesinin arttığı ortaya çıkmıştır. 

Tuz stresi altında silikon uygulamasının ayrıca SOD, POD, CAT, GR ve GSH aktivitesinin artmasına neden olduğu 

gözlenmiştir (Shi ve ark., 2016). Silikon uygulaması ile buğdayda enzim aktivitesinin (SOD, CAT ve POD) arttığı, 

4 mM silikon uygulamasının tuz ve kuraklık stresi koşullarını hafifletmede etkili olduğu (Alzahrani ve ark., 2018), 

tuz stresinin Physalis peruviana L. bitkisinde SOD, POD ve CAT aktivitesini artırdığını (Rezende ve ark; 2017) 

belirlenmiştir. 

  

Oksijen molekülünün (O2) 2 elektron indirgenmesi ile oluşan H2O2 serbest radikal değildir fakat okside edici bir 

ajandır. H2O2 hücrelerde geçiş metallerinin ve oksijenin varlığında Fenton reaksiyonu yoluyla, yüksek seviyede 

reaktif olan hidroksil (OH.) radikalini oluşturabilmektedir. H2O2 hücre membranından geçebilir ve birçok biyo-

molekülü ve bileşiği okside edebilir. Ayrıca düşük seviyelerde fazla reaktif olmamasına rağmen, hücrede yüksek 

miktarlarda bulunduğunda hücrenin bazı enerji üreten sistemlerine zarar verebilmekte ve hücre üzerinde toksik 

etki meydana getirebilmektedir. Bu nedenle, H2O2’nin süpürülme (uzaklaştırılma) işlemi canlılar için önemlidir 
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(Gülçin ve ark., 2004). Tuz ve tuz+silikon ile muamele edilen bakla bitkilerinden elde edilen metanol ekstrelerinin 

hidrojen peroksit süpürme aktivitesine sahip olmadığı belirlenmiştir (Table 2).  

Bir bileşiğin metal şelatlama kapasitesi onun geçiş metal iyonlarını bağlayabilme ve sonuçta geçiş metal 

iyonlarının ortamdaki konsantrasyonunu azaltabilme kapasitesi ile ilişkilidir ve potansiyel antioksidan 

aktivitesinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir (Dinis ve ark., 1994). Tuz ve tuz+silikon ile muamele edilen 

bakla bitkilerinden elde edilen metanol ekstrelerinin metal şelatlama aktivitelerine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de yer 

almaktadır. Deneyde standart olarak kullanılan EDTA, yüksek bir metal şelatlama potansiyeli göstermesine karşın 

(%78.67), metanol ekstrelerinin metal şelatlama aktivitesi düşük olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Tuz ve Tuz+silikon ile muamele edilen bakla bitkilerinden elde edilen metanol ekstrelerinin DPPH 

süpürme, H2O2 süpürme ve metal şelatlama aktiviteleri  

 
Gruplar Konsantrasyonlar DPPH süpürme 

aktivitesi 
(%±SD) 

H2O2 süpürme 
aktivitesi 
(%±SD) 

Metal 
şelatlama 

aktivitesi 
(%±SD) 

Kontrol 100 μg/ml  97.47 ± 0.03* --- 4.79 ± 0.05 
200 μg/ml  97.93 ± 0.01* --- 14.87 ± 0.22 
300 μg/ml  96.78 ± 0.01* --- 9.67 ± 0.13 

50 mM NaCl 100 μg/ml  98.04 ± 0.11* --- 8.63 ± 0.07 
200 μg/ml  97.47 ± 0.09* --- 10.13 ± 0.12 
300 μg/ml  97.58 ± 0.03* --- 13.57 ± 0.15 

100 mM NaCl 100 μg/ml  97.71 ± 0.02* --- 9.69 ± 0.02 
200 μg/ml  97.81 ± 0.01* --- 8.64 ± 0.05 
300 μg/ml  97.70 ± 0.04* --- 9.55 ± 0.13 

150 mM NaCl 100 μg/ml  95.51 ± 0.03* --- 11.46 ± 0.07 
200 μg/ml  96.77 ± 0.15* --- 12.50 ± 0.07 
300 μg/ml  97.47 ± 0.05* --- 8.02 ± 0.11  

2 mM Si 100 μg/ml  97.73 ± 0.02* --- 4.71 ± 0.19 
200 μg/ml  96.52 ± 0.01* --- 14.80 ± 0.06 
300 μg/ml  95.60 ± 0.06* --- 11.62 ± 0.21 

50 mM NaCl + 2 
mM Si 

100 μg/ml  92.42 ± 0.08* --- 8.18 ± 0.11 
200 μg/ml  97.73 ± 0.03* --- 7.54 ± 0.06 
300 μg/ml  96.50 ± 0.05* --- 13.50 ± 0.15 

100 mM NaCl + 2 
mM Si 

100 μg/ml  93.15 ± 0.12* --- 9.61 ± 0.07 
200 μg/ml  95.45 ± 0.09* --- 8.56 ± 0.11 
300 μg/ml  96.96 ± 0.11* --- 9.98 ± 0.21 
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150 mM NaCl + 2 
mM Si 

100 μg/ml  92.55 ± 0.15* --- 11.41 ± 0.18 
200 μg/ml  95.45 ± 0.07* --- 12.43 ±  0.20 
300 μg/ml  97.12 ± 0.01* --- 7.95 ± 0.09 

 Askorbik asit (20 μg/ml)  X 85.85 ± 0.03* 41.75 ± 0.004 --- 
 EDTA (50 μg/ml) X X  --- --- 78.67± 0.240* 

 
* p<0.05 ; Üç tekrarlı analizortalaması ± Standard Sapma 
X DPPH süpürme ve H2O2 süpürme deneylerinde standart; X X  Metal şelatlama deneyinde standart 
 

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın sonuçları, tuz ve tuz+silikon ile muamele edilen bakla bitkilerinden elde edilen metanol 

ekstrelerinde bulunan fitokimyasalların serbest radikal süpürme özelliğine sahip olduğunu ve DPPH radikali ile 

reaksiyona girebildiğini göstermiştir. Ekstreler arasında istatistikî bakımdan anlamlı bir farklılık olmaması tuz ve 

tuz+silikon muamelesinin, bakla bitkisinin fitokimyasal içeriği ve antioksidan aktivitesi üzerinde değiştirici bir 

etkiye sahip olmadığını göstermiştir. Bizim çalışmamızda, sadece antioksidan aktivite değerlendirildiği için, tuz 

ve tuz+silikon uygulamasının bakla bitkisinin antioksidan enzim aktiviteleri üzerindeki etkisinin de ayrıca 

çalışılması uygun olacaktır. 
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Özet 

Bu çalışmada büyümeyi engelleyici Chlormequat Chloride (CCC) uygulamasının doğal ve tıbbi aromatik 

bitkilerden Hayıt (Vitex agnus castus) türünde bitki gelişimi ve çiçeklenme üzerine etkileri araştırılmıştır. 2017-

2018 tarihleri arasında açık alanda saksı denemesi olarak yürütülen çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine 

göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olacak şekilde kurularak bitkiler toprak: hayvan gübresi: cüruf (1:1:1) 

karışımına dikilmiştir. Chlormequat Chloride bitkilere 500, 1000 ve 2000 ppm dozunda iki farklı dönemde 

yapraktan uygulanarak kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmamıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda 

araştırmada; bitki boyu, gövde çapı, sürgün sayısı, çiçek sayısı, çiçeklenmeye kadar geçen süre, kök uzunluğu, üst 

aksam yaş ve kuru ağırlığı, kök yaş ve kuru ağırlığı ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi 

sonucunda bitki gelişimi ile ilgili olarak bitki boyu, gövde çapı, kök yaş ağırlığı, üst aksam yaş ve kuru ağırlığı 

kriterleri istatistiki açıdan önemli bulunarak 2000 ppm dozunda en düşük değerlerini ortaya koymuştur. Gelişime 

ait kriterler açsından istatistiksel olarak p<0.05 önem düzeyinde farklılıklar yaratan Chlormequat Chloride 

uygulamasının, bitki boyunu kısalttığı ve gövde çapını incelttiği belirlenmiştir. Çiçeklenmeye kadar geçen gün ile 

çiçek sayısına bakıldığında ise istatistiki olarak önemsiz olmakla birlikte yine 2000 ppm dozunda en erken ve en 

fazla çiçeklenmenin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Chlormequat Chloride uygulamasının, istatistiksel olarak kök 

yaş ağırlığı ve üst aksam yaş ağırlığında p<0.05 önem düzeyinde, üst aksam kuru ağırlığında ise p<0.01 önem 

düzeyinde azalmaya sebep olduğu tespit edilerek bitki büyümesini engelleyici etkisinin bulunduğu 

gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hayıt, Bitkide Büyümeyi Engelleyiciler, Chlormequat Chloride 

 

 

Effect of Chlormequat Chloride Application on Plant Growth and Flowering in the Species of Chaste Tree 

(Vitex agnus castus) 

Abstract 

In this study, effects of plant growth and flowering on the growth of Chaste Tree (Vitex agnus castus) species from 

natural and medicinal aromatic plants of Chlormequat Chloride were investigated. The work carried out as an open 

field pot experiment between 2016-2017 was planted in a mix of plants: animal fertilizer: slag (1: 1: 1), with 3 

replications and 10 replicates per replicate plot. hlormequat Chloride was applied to the plants in two different 

periods at 500 ppm, 1000 ppm and 2000 ppm doses. In the direction of the determined purpose; plant height, body 

diameter, number of shoots, number of flowers, time to flowering, root length, wet and dry weight of upper part, 
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root wet and dry weight were measured. As a result of the statistical analysis of the obtained data, the plant height, 

body diameter, root wet, upper wet and dry weight criteria were found statistically significant with regard to plant 

development and showed the lowest values at 2000 ppm dose. It was determined that the application of 

Chlormequat Chloride, which caused statistically significant differences in plant growth criterions p<0.05 

significance level, shortened the plant height and also reduced the body diameter. When the number of flowers 

until the flowering day and the number of flowers are observed, it is determined that the most and the shortest time 

of flowering in 2000 ppm dose is not statistically significant. Chlormequat Chloride application was statistically 

significant at the root wet weight and wet weight of the upper part at p<0.05 significance level and in the dry 

weight of the upper part, it was observed that the decrease in p<0.01 significance level and the inhibition effect of 

plant growth was observed.  

Keywords: Chaste Tree, Plant Growth Retardant, Chlormequat Chloride  

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Bitkilerde sağlıklı bir gelişimin sağlanabilmesi için güneş ışığı, karbondioksit, su ve besin maddelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Vejetasyon süresince bitki farklılaşmalar göstererek türün kendine özgü formunu almaktadır. 

Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde etkili olan iç ve dış faktörler bulunmaktadır (Kumlay ve Eryiğit, 2011, s:48). 

Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen temel iç faktörler kimyasaldır. Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde 

devreye giren bu temel faktörler fizyolojik olayları düzenleyen “fitohormonlar” olarak adlandırılan bitki büyüme 

düzenleyicilerdir (Algül vd., 2016, s: 87).  

Bitki büyüme düzenleyiciler doğal ve sentetik hormonlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Sentetik hormonlar da doğal 

hormonları taklit ederek çalışmaktadır. Bitki büyüme düzenleyiciler genelde olgunlaşmayı hızlandırmak, çelikle 

çoğaltmayı sağlamak, tohumda çimlenme gücünü arttırmak, çiçeklenmeyi teşvik etmek veya geciktirmek, soğuğa 

dayanıklılığı arttırmak, meyvelerde tohum oluşumunu arttırmak, meyve iriliğini arttırmak, meyve saklama süresini 

uzatmak, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı arttırmak, yabancı ot kontrolünü sağlamak, dormansiyi kırmak, doku 

kültürü çalışmalarında kök-sürgün ve yumru oluşumunu teşvik etmek gibi değişik amaçlarla kullanılmaktadır 

(Kaynak ve Ersoy, 1997, s: 224; Budak vd., 1994, s: 290; Kumlay ve Eryiğit, 2011, s: 48; Algül vd., 2016, s: 88).  

 Bitki büyüme düzenleyicilerden oksin, sitokinin ve giberellinler büyümeyi teşvik etmek amacıyla; dorminler 

(absisik asit) engelleyici olarak ve etilen ise olgunlaştırma amacıyla kullanılmaktadır. Oksinler; İndol, Naftelen, 

Fenoksi ve Benzol grubu olarak 4 ana gruba ayrılmaktadır. Oksinler hücre bölünmesini ve uzamayı arttırarak 

büyümeyi teşvik etmenin yanı sıra kök oluşumunu da olumlu yönde etkilemektedir. Giberellinler, oksinler gibi 

hücrelerin daha fazla uzamasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca soğuklama ihtiyacının giderilmesinde ve çimlenmeyi 

teşvik etmede de etkili olmaktadır. Sitokininler, hücre bölünmesinin başlamasını sağlayan hormonlar olup bitkide 

tomurcuk dormansisi üzerine etkileri bulunmaktadır (Öktüren ve Sönmez, 2005, s: 21). Absisik asit ise büyümeyi 

teşvik edici hormonların tam tersine çalışmaktadır. Bitkinin çeşitli organlarında büyümeyi inhibe ederek etkili 
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olmaktadır. Stomaların kapanması ve dormansinin uzun sürmesi gibi etkileri bulunmaktadır. Etilen kök ve gövde 

gelişiminde etkili olmakta ve vejetatif dönemde ihtiyaç duyulmamaktadır. Hücrelerin enine gelişmesini sağlayarak 

boyların kısa ve gövdelerin kalın olmasına sebep olmaktadır (Öktüren ve Sönmez, 2005, s: 23).  

 Hızlı ve çarpık kentleşme, şehirlerde artan nüfusun özellikle barınma ihtiyacını karşılayabilmek için giderek 

kaybedilen yeşil alanların etkisiyle insanlar yeşile özlem duymaya başlamıştır. Özellikle bazı dış mekan 

bitkilerinin iç mekanlara da uygun hale getirilmesiyle kapalı alanlarda daha yeşil ortamların sağlanmasında 

alternatif oluşturmaktadır. Bu noktada da büyümeyi engelleyici maddelerin kullanımı; hücre bölünme ve uzaması 

engellenerek, yaprak ve gövdelerin deforme olmasına izin vermeden, generatif gelişmeyi zarara uğratmadan, 

bitkilerin kısa ve bodur tutulmalarını mümkün kıldığı için bu uygulamalar ile dış mekan bitkileri arasında yer alan 

boylu ağaç ve ağaççıkların ya da çalı formlu türlerin, saksı kültürü için değerlendirilemeyen bitkilerin iç mekanlar 

için uygun hale getirilmesi ve saksılı süs bitkisi olarak kültürünün yapılması sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda, 

bitki büyüme düzenleyici maddeler açelya, sardunya ve poinsettia gibi bazı saksılı süs bitkilerinin gelişmelerini 

engellemek, erken çiçek açmalarını teşvik etmek, çiçeklenme, bitki başına tomurcuk ve çiçek sayısını arttırmak 

için de kullanılmaktadır (Kumlay ve Eryiğit, 2011, s: 54). 

 Bu çalışmada kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerden, ağaççık ve dağınık taç yapısına sahip olan Vitex agnus-

castus (Hayıt) türünün iç mekanlarda da kullanılabilirliğinin sağlanması amacıyla bitkilerde büyümeyi 

engelleyicilerden Chlormequat Chloride (CCC) uygulaması yapılarak bitki gelişimi ve çiçeklenme üzerine etkileri 

araştırılmıştır.  

 
Materyal ve Yöntem 
Bu çalışma, 2017-2018 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokuluna ait açık 

alanda, saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her 

tekerrürde 10 bitki olacak şekilde kurulmuştur. 01.12.2017 tarihinde doğadan temin edilen Hayıt bitkilerinin 
tohumları multipotlar içinde torf:perlit ortamına ekilmiştir. Ekimden bir ay sonra gelişen bitkiler 0.5 lt’lik 

polietilen saksılara şaşırtılarak 08.05.2018 tarihinde esas yerleri olan 5 lt’lik saksılardaki toprak: hayvan gübresi: 

cüruf (1:1:1) karışımına dikilmiştir. Kökte yapılacak analizler nedeni ile bitki sökümleri 01.12.2018 tarihinde 

yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. 
Çalışmada bitkisel materyal olarak kullanılan Vitex agnus-castus L. (Fam: Verbenaceae) Hayıt türü; Karadeniz, 

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yayılış gösteren yaprak döken, dağınık taç yapısına sahip çalı veya 3-4 m 
boylanabilen bir ağaççıktır (Mamıkoğlu 2008, s: 429). Çiçekleri gösterişli, yoğun mor, pembe veya beyaz 

renklidir. Kentsel alanlarda yol ağaçlandırmalarında, park ve bahçelerde, kırsal peyzaj çalışmalarında, eğimli 

alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Çetinkale Demirkan ve Akat, 2018, s: 114).  
Denemede büyümeyi durdurucu madde olarak birçok süs bitkisinde bitki boyunun kontrol edilmesi amacıyla 

kullanılan Chlormequat Chloride (CCC) tercih edilmiştir (Seyidoğlu ve Zencirkıran, 2009, s: 73; Currey ve Erwin, 

2012, s: 338; Wanderley vd., 2014, s: 490). CCC uygulaması; 0 (kontrol), 500, 1000 ve 2000 ppm dozlarında 

olacak şekilde bitkilerin esas yerine dikiminden 10 gün sonra ve çiçeklenme başlangıcında olmak üzere 2 farklı 

dönemde yapraklara püskürme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar sonucu istenilen amaçlar 

doğrultusunda değerlendirme yapabilmek için bitki boyu (cm), gövde çapı (mm), sürgün sayısı (adet bitki-1), çiçek 
sayısı (adet bitki-1), çiçeklenmeye kadar geçen süre (gün), kök uzunluğu (cm), üst aksam ile kök yaş (g) ve kuru 

ağırlığı (g) ölçümleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programında Varyans 

analizine tabii tutulmuş, önemlilikler LSD testine göre belirlenmiştir. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Çalışma boyunca 4 farklı dozda bitki büyüme engelleyici CCC uygulamasının Hayıt bitkisinde gelişim ve 

çiçeklenme üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla bitki boyu, gövde çapı, sürgün sayısı, çiçek sayısı ve 

çiçeklenmeye kadar geçen süre belirlenmiş ve istatistiksel değerlendirmesi yapılarak elde edilen sonuçlar Tablo 

1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Bitki Gelişimi ve Çiçek Kalitesine İlişkin Sonuçlar 
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Uygulamalar 
Bitki Boyu 
(cm) 

Gövde Çapı 

(mm) 
Sürgün Sayısı 

(adet bitki-1) 
Çiçek Sayısı 

(adet bitki-1) 
Çiçeklenmeye Kadar 
Geçen Süre (gün) 

D0 34.30 a 4.09 a 15.93 4.67 111.00 
D1 (500 ppm) 27.32 ab 3.77 ab 18.20 5.20 109.00 
D2 (1000 
ppm) 

24.35 b 3.16 bc 
19.93 5.00 106.00 

D3 (2000 
ppm) 

20.41 b 2.97 c 
25.93 6.96 101.00 

LSD 0.05 8.435* 0.667* Öd Öd Öd 
 
Tablo 1 incelendiğinde yapraktan artan dozlarda CCC uygulamasının bitki boyu ve gövde çapı kriterleri üzerinde 

istatistiksel olarak p<0.05 önem düzeyinde farklılık yarattığı görülmektedir. En yüksek uygulama dozu olan 2000 

ppm ile bitki boyu 20.41 cm ve gövde çapı ise 2.97 mm verileriyle en düşük değerleri gösterirken kontrol grubunda 

bitki boyu 34.30 cm, gövde çapında ise 4.09 mm ile en yüksek değerleri sergilemiştir. CCC uygulamasının 2000 

ppm dozu bitki boyunda % 40.23, gövde çapında ise % 27.38 oranında azalmaya sebep olmuştur. Böylece 

bodurlaştırıcı etkiye sahip olan CCC maddesinin artan dozlara paralel olarak bitki boyunu kısalttığı ve gövde çapını 

incelttiği tespit edilmiştir. Sürgün sayısı, çiçek sayısı ve çiçeklenmeye kadar geçen süre kriterleri istatistiksel 
olarak farklılık göstermemesine rağmen rakamsal olarak sürgün sayısı ve çiçek sayısının kontrole kıyasla tüm doz 

uygulamalarında artış gösterdiği belirlenmiştir. Çiçek sayısı ve çiçeklenmeye kadar geçen süre kriterlerinde CCC 

uygulamasının, artan dozlarına paralel olarak erken çiçeklenmenin sağlanmasının yanı sıra çiçek sayısının 

artmasında da etkili olduğu görülmektedir. Henderson ve Nichols (1991, s: 878), Pyracantha coccine ‘Kasan’ ve 

P. coccinea ‘Lalandei’ çeşitlerinde Unikonazol ve CCC maddelerini yapraktan farklı dozlarda uygulamıştır. 

Kontrol ile kıyaslandığında ‘Kasan’ çeşidinde bitki boyları uzun, ‘Lalandei’ çeşidinde ise bitki boylarının daha 

kısa olduğu belirlenmiştir. Unikonazol uygulamasında ise her iki çeşitte de uygulama dozuyla aynı doğrultuda 

bitki boylarında kısalma olduğu bildirilmiştir. CCC uygulaması ile Luoranen vd., (2002, s: 74) Betula pendula 
türünde; Warner ve Erwin (2003, s: 295), Hibiscus coccineus, H. radiatus ve H. trionum türlerinde bitki boylarının 

kısaldığını belirttikleri çalışmaların araştırma sonuçları ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Seyidoğlu ve 

Zencirkıran (2009, s: 75) çalışmalarında, Begonia spp. (Şeker Çiçeği)’nin 1000-3000 ppm ve Hibiscus spp. (Ağaç 

Hatmi) türünde 700, 1200, 4000 ppm dozlarında yapraktan CCC uygulamasının bitki boyunun kontrolü için 

kullanılabileceğini bildirmiştir. Currey ve Erwin (2012; s: 341), Kalanchoe’nin 11 farklı türünde 750-1500 ve 
3000 ppm dozlarında uyguladıkları çalışmalarında CCC maddesinin bitki boyunu etkili bir şekilde kısalttığını 

belirtmişlerdir. Wanderley vd., (2014, s: 490)’nın yürüttüğü çalışmada, Arundina graminifolia türüne farklı 

dozlarda uyguladıkları CCC maddesinin bir orkide türü olan A. graminifolia’nın bitki boyuna etkisi olmadığını, 

sürgün sayısını ise arttırdığını bildirmiştir. Bu çalışma ile sürgün sayısı parametresine ait veriler benzerlik 

gösterirken bitki boyu kriteri açısından çalışmamızdan elde edilen sonuçlar paralellik sergilememiştir. Attiya vd., 

(2015, s: 3109) Lilium spp. türünün 3 farklı çeşidine (Tiger, Brunello ve White Heaven) CCC maddesi 

uyguladıkları çalışmalarında bütün çeşitlerde sürgün ve çiçek sayısının arttığını tespit ettikleri çalışma sonuçları 

araştırmamızdan elde edilen bulgular ile örtüşmektedir.  
Deneme süresince, farklı dozlarda CCC uygulamasının, bitki üst aksam ve kök gelişimi üzerindeki etkilerine ait 

elde edilen veriler Tablo 2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2. Bitki Üst Aksam ve Kök Gelişimine İlişkin Sonuçlar 

 
Tablo 2 incelendiğinde, istatistiksel olarak p<0.05 önem düzeyinde farklılıkların oluştuğu kök yaş ağırlığı ve üst 

aksam yaş ağırlığı ile p<0.01 önem düzeyinde farklılıkların oluştuğu üst aksam kuru ağırlığı kriterleri 

değerlendirildiğinde, CCC uygulamasının kontrole göre ağırlıklarda azalmaya sebep olduğu görülmektedir. Kök 

yaş ağırlığında en düşük değer 8.43 g ile 2000 ppm uygulamasından; üst aksam yaş ağırlığında ise en düşük değer 

4.46 g ile 1000 ppm uygulamasından elde edilmiştir. Dozlar arasında rakamsal farklar olmasına rağmen üç 

uygulamada istatistiksel olarak aynı grupta yer almış ve benzer etkileri göstermiştir.  

Uygulamalar 
Kök Uzunluğu 

(cm) 
Kök Yaş 

Ağırlığı  (g) 
Kök Kuru 
Ağırlığı  (g) 

Üst Aksam Yaş 

Ağırlığı  (g) 
Üst Aksam Kuru 
Ağırlığı  (g) 

D0 26.50 16.17 a 3.69 7.80 a 3.48 a  
D1 (500 ppm) 23.00 10.24 b 2.31 4.56 b 2.88 b 
D2 (1000 
ppm) 

24.36 
9.19 b 2.55 4.46 b 1.92 b 

D3 (2000 
ppm) 

24.36 
8.43 b 1.82 4.67 b 1.77 b 

LSD 0.05 Öd 4.295* Öd 2.185* 0.764** 
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Üst aksam kuru ağırlığında en fazla azalma 1.77 g ile 2000 ppm uygulamasından elde edilmiştir. Uygulamalar 

istatistiksel olarak aynı grupta benzer etkileri yaratarak artan dozlara paralel bir azalmaya sebep olmuştur. CCC 

uygulaması kontrole göre ağırlıklarda azalmaya sebep olurken uygulama dozları arasında önem derecesi açısından 

bir fark olmadığı Tablo 2’de görülmektedir. İstatistiki olarak önemli farklılıklar ortaya koyan parametrelerde CCC 

uygulamasının kontrol ile kıyaslanması sonucu kök yaş ağırlığında; en düşük değer 2000 ppm dozunda % 47.86 

ve üst aksam yaş ağırlığında ise en düşük değer 1000 ppm dozunda % 42.82 azalma ile ortaya koyarken, üst aksam 
kuru ağırlığında en düşük değer 2000 ppm dozunda % 49.13 oranında azalma ile kendini göstermiştir. 
 Kök uzunluğu kriterine ait değerlerin istatistiksel olarak önemli bulunmadığı ancak rakamsal olarak 

değerlerde farklılıkların tespit edildiği görülmektedir. CCC uygulamasının kontrol grubuna göre köklerde 

kısalmaya paralel kök kuru ağırlığının azalmasını da sağladığı tespit edilmiştir. Yassin vd., (2013, s: 1094) Verbena 
X hybrida ‘Vegas Scarlet’ çeşidinde farklı dozlarda uyguladıkları CCC maddesinin 0.5 ml/L bitki kök yaş 

ağırlığında azalmaya neden olduğunu saptamıştır. Bu araştırmada CCC uygulamasının kök yaş ağırlığını 

azalttığına dair yapılan bildiriş ile çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler benzerlik göstermektedir.  
 
Sonuç ve Öneriler 
Hayıt bitkisine farklı dozlarda yapraktan Chlormequat Chloride (CCC) uygulamasının bitki gelişimi ve çiçeklenme 

üzerinde önemli farklılıklar yarattığı belirlenmiştir. Chlormequat Chloride uygulamasının 2000 ppm’lik doz 

uygulamasının bitki boyu ve gövde çapı kriterleri açısından en düşük değerleri verdiği tespit edilmiştir. Elde edilen 

sonuçların ışığında Chlormequat Chloride maddesinin Hayıt bitkisinin bodurlaştırılmasında etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. İstatistiksel olarak farklılık yaratmasa da en yüksek doz olan 2000 ppm uygulamasında 

sürgün sayısı ve çiçek sayısı artış göstermiş, çiçeklenmeye kadar geçen süre ise kısalmıştır. Chlormequat Chloride 

maddesinin bu tür etkileri ile Hayıt bitkisinin saksılı süs bitkileri içerisinde yer almasına olanak tanınarak iç 
mekanlarda görsel etkisi yüksek bir tür olarak kullanılabilmesinin sağlanabileceği düşünülmektedir. Benzer 

şekilde bitki kök yaş ağırlığı, üst aksam yaş ve kuru ağırlığı kriterlerinde uygulama dozları istatistiksel olarak aynı 

önem düzeyinde etki yaratarak Hayıt türünün bodurlaştırılmasına katkıda bulunmuştur. Chlormequat Chloride 

uygulaması sonucunda bitki kök ve üst aksama ait kriterlerdeki düşüşler bitki boyutunu küçültmesi açısından Hayıt 

bitkisinin iç mekanlarda kullanılmasının destekleyicisi olduğunu düşündürmektedir.  

 Bu çalışmada Chlormequat Chloride uygulaması ile Hayıt bitkisinin iç mekan süs bitkileri arasında yerini 

alabileceği ve iç mekanlarda kullanım amacıyla görsel farklılıkların yaratılabileceği bir alternatif sunulabileceği 

sonucuna ulaşılarak yürütülecek diğer çalışmalara da faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Dünya genelinde en sık teşhis edilen kanser türlerinden biri olan meme kanseri kadınlar arasında kanserler 

nedeniyle meydana gelen ölümlerin başlıca nedenidir. Türkiye’de meme kanseri insidansı doğuda 100.000 kişide 

20 kişi, batıda ise 100.000 kişide 40-50’dir. Meme kanserinin önlenmesine yönelik beslenme ile ilgili tavsiyeler 

sıklıkla alkol, kırmızı et ve hayvansal yağların azaltılmasını, posanın, sebze ve meyvelerin arttırılmasını içerir. Bu 

derlemenin amacı literatürde sebze ve meyve tüketiminin meme kanserinin önlenmesindeki rolü ile ilgili yapılan 

çalışmaları bir araya getirmektir. Epidemiyolojik çalışmalar, sebze ve meyve yönünden zengin bir beslenme 

tarzının beklenen yaşam süresini uzattığını ve kronik hastalıkların insidans ve prevalansını azaltmada önemli bir 

yeri olduğunu göstermiştir. Sebze ve meyveler meme kanserine karşı da koruyucu bir faktör olarak ele 

alınmaktadır. Bu besinler fitosteroller, C ve E vitaminleri ve beta karoten gibi anti-karsinojenik özellikleri olan 

maddeleri içerirler. Bunun dışında, tümör hücre proliferasyonunu azaltarak ve apoptozisi arttırarak tümör 

ilerlemesini azaltır. Ayrıca meme kanseri riskini antioksidan kaynakları olarak da azaltabilirler.  

Sonuç olarak sebze ve meyvelerden zengin bir diyet, meme kanserine karşı savaşan birçok bileşen içermesi 

nedeniyle meme kanseri riskini azaltabilir. Sebze ve meyvelerin meme kanseri riski ile ters yönde ilişkili olduğunu 

gösteren çalışmalar olsa da bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Abstract 

Breast cancer, one of the most commonly diagnosed cancer types in the world, is the leading cause of cancer deaths 

among women. The incidence of breast cancer per 100,000 people to 20 people in eastern Turkey, in the west is 

40-50 per 100,000 people. Nutritional recommendations for the prevention of breast cancer frequently include 

reducing alcohol, red meat and animal fats, increasing the amount of fibre, vegetables and fruits. The aim of this 

review is to bring together the literature on the role of vegetables and fruits consumption in the prevention of breast 

cancer. Epidemiologic studies have shown that a diet rich in vegetables and fruits prolongs the life expectancy and 

is important in reducing the incidence and prevalence of chronic diseases. Vegetables and fruits are considered as 

a protective factor against breast cancer. These foods contain substances with anti-carcinogenic properties such as 

phytosterols, C and E vitamins and beta carotene. Apart from that, reduces tumor progression by decreasing tumor 

cell proliferation and increasing apoptosis. They may also reduce breast cancer risk as antioxidant sources.  

As a result, a diet rich in vegetables and fruits can reduce breast cancer risk because of containing many 

components that fight breast cancer. Although there are studies showing that vegetables and fruits are related to 

breast cancer risk in reverse, further research is needed in this regard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Kanser, tüm dünyada ağır sosyo-ekonomik sonuçlara yol açan ve ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan bir 

hastalıktır (Javadi, 2018, ss. 1-28). Özellikle kadınlar arasında yaygın olan meme kanseri ise dünya genelinde bir 

milyondan fazla kadını etkilemektedir (Vadodkar vd., 2012, ss. 1185-1202). Meme kanserinin etiyolojisi çok 

yönlüdür. Genetik, davranışsal faktörler ve çevresel faktörlere maruziyet meme kanserinin etiyolojisinde rol 

oynamaktadır. Yaş, genetik, gebelik öyküsü, postmenepozal dönemdeki obezite ve yüksek dozda iyonize 

radyasyona maruz kalma meme kanseri riskine yol açan faktörler arasında sayılmaktadır (Albuquerque vd., 2014, 

ss. 1-17 ). Meme kanseri insidansında bölgesel farklılıklar olduğu ve bu durumun muhtemelen bölgeler arasındaki 

yaşam boyu devam eden diyet alışkanlıklarına bağlı olabileceği de düşünülmektedir (Hanf and Gonder, 2005, ss. 

139-149). Ayrıca, meme kanseri patofizyolojisinde diyet faktörlerinin rolü olduğuna dair kanıtlar da giderek 

artmaktadır (Rossi vd., 2014, ss. 6861-6875).  Meme kanseri morbiditesi cerrahi tedavi, radyoterapi, kemoterapi 

veya hormon tedavilerini içeren mevcut tedavi modellerinden kısmen etkilenmektedir. Bununla birlikte, hasta 

başına bakım maliyeti çok yüksektir ve ilerlemiş meme kanseri için etkili tedaviler mevcut değildir, dolayısıyla 

meme kanseri için etkili önleme ve tedavi stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır (Vadodkar vd., 2012, ss. 1185-

1202).  
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Artan kanıtlar kanserin önlenmesinde ve tedavisinde beslenmenin önemini ortaya koymaktadır (Javadi, 2018, ss. 

1-28). Besin ögeleri ve biyoaktif bileşenleri içeren belirli besinlerin tüketilmesiyle sağlanan dengeli bir diyet hem 

insan sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde hem de hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bitkiler biyoaktif bileşenleri bol miktarda bulundurması nedeniyle dengeli bir beslenmenin 

vazgeçilmez kaynaklarıdır (Ali vd., 2018, ss. 61-69).  Diyette yapılan bazı değişikliklerin kanser ve diğer 

hastalıkların riskini azaltabileceği düşünülmektedir. Besinlerdeki yağ, posa ve antioksidan madde içeriğini 

düzenleyici ve malign tümörlerin gelişiminde etkisi olan maddeleri azaltıcı diyet müdahaleleri bu noktada önemli 

olmaktadır (Plagens-Rotman vd., 2018, ss. 36-40). 

Posa, bitkisel protein ve koruyucu mikrobesin ögelerinin en önemli kaynakları olan sebze ve meyveler sağlıklı bir 

diyetin parçasını oluştururlar. Bu nedenle 2004’ten beri bu besinleri daha erişilebilir hale getirme girişimlerinde 

bulunulmasının gerekliliği vurgulanmıştır (Nogueira vd., 2018, s. 517). Epidemiyolojik çalışmalar, sebze ve 

meyve yönünden zengin bir beslenme tarzının beklenen yaşam süresini uzattığını ve kronik hastalıkların insidans 

ve prevalansını azaltmada önemli bir yeri olduğunu göstermiştir. Bu koruyucu etki sebze ve meyvelerde bulunan 

karatenoidler, flavanoidler, fitokimyasallar gibi biyoaktif bileşenlerden kaynaklanmaktadır (Santhakumar vd., 

2018, ss. 49-65).  

Sebze-meyve, tam tahıllar, baklagiller ve sert kabuklu yemişlerde 5000’den fazla fitokimyasal tanımlanmıştır, 

ancak bunların büyük bir kısmı hala bilinmemektedir. Bitkilerin ikincil metabolizma ürünleri olan fenolik 

bileşikler bitkinin üreme, büyüme ve metabolizmasında hayati rol oynarlar. Patolojik virüs ve mantar 

enfeksiyonlarına, parazitlere ve yırtıcı hayvanlara karşı savunma mekanizması olarak görev alırlar ve bitkilerin 

rengine katkıda bulunurlar.  Bitkilerde bulunan fenolik bileşiklerin bitkiyi koruyucu işlevlerinin yanı sıra 

insanlarda kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkisi de bildirilmektedir (Liu, 

2013, ss. 384-392).  

Meyve ve sebzeler, C ve E vitamini, folat, posa, glukozinolatlar, indoller, izotiyosiyanatlar, proteaz inhibitörleri 

ve fitokimyasallar gibi antioksidan vitaminler dahil olmak üzere kanser önleyici etkileri olan çok çeşitli bileşenleri 

içerir. Bu nedenle meyve ve sebze tüketimi ile meme kanseri riski arasındaki ilişki büyük bir ilgi görmektedir 

(Mourouti vd., 2015, ss. 1-42). İzotiyosiyanatların (brokolide bulunur) sitokrom P450 enzimlerinin uyarılmasını 

sağlayarak östrojen metabolizması üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Retinoik asit ve onun bazı 

izomerlerinin ise birçok epitel hücresinde hücre farklılaşmasını teşvik ettiği ve meme hücresi büyümesini inhibe 

ettiği gösterilmiştir. Meyve ve sebzelerde yüksek miktarda bulunan çözünür ve çözünmez posaların östrojene 

bağlanarak geri emilimini engellediği, böylece dolaşımdaki östrojen konsantrasyonunu azaltığı bildirilmektedir. 

Ayrıca, birçok sebze ve meyvede bol miktarda bulunan karotenoidler, apoptozisi uyararak ve meme hücre 

proliferasyonunu inhibe ederek benzer etki göstermektedir (Fink vd., 2006, ss.199-208). 

Bu derlemede amaç meme kanserinden korunmada ve kanserin ilerlemesinin durdurulmasında meyve ve 

sebzelerde bulunan çeşitli bileşenlerin rolünü yapılan çalışmalar aracılığıyla özetlemektir.   

Posa 

Posanın, östrojenin bağırsaktan geri emilimini inhibe edebileceği ve fekal atılımını arttırabildiği gösterilmiştir 

(Rose vd., 1991, ss. 520-525).  Yapılan bir araştırmada meme kanseri teşhisi konulan 25-74 yaş arasındaki 

kadınların ergenlik döneminde posa, bitkisel protein, bitkisel yağ ve fındık alımlarının meme kanseri riskiyle 

ilişkisi incelenmiştir ve adölesan dönemde daha fazla posa tüketen kadınlar arasında meme kanseri riski daha 

düşük bulunmuştur. Ayrıca bitkisel protein ve bitkisel yağ alımı da meme kanseri riskiyle ters yönde ilişkili 
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bulunmuştur (Liu vd., 2014, ss. 461-470). Posa alımı ve meme kanseri riski arasındaki ilişkiyi inceleyen 16 

prospektif çalışmanın dahil edildiği bir meta-analiz çalışmasında ise; posa alımı ile meme kanseri riski arasında 

ters bir ilişki olduğu bildirilmiş; aynı zamanda meme kanseri riskinin meyve, sebze ve tahıllardan gelen çözünür 

posa ile ters yönde ilişkili olduğu, ancak çözünmez posanın bu riski etkilemediği bulunmuştur (Aune vd., 2012, 

ss. 1394-1402).  Bir diğer çalışmada, meme kanseri teşhisi konulan 557 hasta ve 536 kontrol grubundan oluşan bir 

örneklemde besin tüketim sıklığı formu kullanılarak besin tüketim durumu sorgulanmış ve posa tüketimiyle meme 

kanseri riski oranları hesaplanmıştır. Sonuçlara göre, menopoz öncesi kadınlar arasında daha yüksek çözünür posa 

alımı meme kanseri riskini önemli ölçüde azaltmıştır (Li vd., 2013, ss. 217-223). Sulaiman ve ark. (Sulaiman vd., 

2014, ss. 5959-5964) da, Malezya’da pre-menopozal ve post-menopozal kadınlardan oluşan 382 kontrol ve 382 

meme kanserli bireyler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, posa alımının pre ve post-menopozal kadınlarda meme 

kanseri riskiyle bağımsız olarak ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Daha yüksek posa alımının pre-menopozal 

kadınlarda meme kanseri riskini 0.31 kat, post-menopozal kadınlarda 0.23 kat azalttığı saptanmıştır. Genel olarak 

araştırmaların sonuçları, yüksek posa alımının düşük meme kanseri riski ile ilişkisini tutarlı bir şekilde 

göstermektedir.  

Polifenoller ve Fito-östrojenler 

Polifenoller bitkisel besinlerde bulunan ikincil metabolizma ürünleridir ve flavonoidler, fenolik asitler, stilbenler 

ve lignanlar olmak üzere dört ana sınıfa ayrılırlar. Flavonoidler ise kendi arasında antosiyanidinler, flavonoller, 

flavanonlar, flavanoller ve izoflavonlar olarak sınıflandırılabilirler. Polifenollerin antikanserojen özellik 

gösterebileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır (Sirotkin and Harrath, 2014, ss. 230-236). Örneğin, kızılcıktan elde 

edilen bir flavonol fraksiyonu, hücre dögüsünün ilerlemesini inhibe ederek ve apoptozu uyararak meme kanserli 

hücrelerin proliferasyonunu baskılamıştır (Ferguson P, vd., 2004, ss.1529-1535). Kırmızı şarap polifenollerinin 

insanlarda normal hücre büyümesini engellemezken, meme kanseri hücrelerinde sitotoksik etki göstererek hücre 

büyümesini ve çoğalmasını inhibe ettiği gösterilmiştir (Hakimuddin F, vd., 2004, ss.65-79). Fito-östrojenler de 

insanlar tarafından yaygın olarak tüketilen sebze, meyve ve tam tahıllarda bulunur (Sirotkin and Harrath, 2014, ss. 

230-236). Östrojen reseptörleriyle etkileşime girme özellikleri ve zayıf östrojen benzeri aktiviteleri olan fito-

östrojenler, östrojenin yerine bağlanarak çoğu östrojen bağımlı olan meme kanserlerinin gelişme riskini azaltırlar 

(Rossi vd., 2014, ss. 6861-6875). Soya ürünlerinde de bol miktarda bulunan fito-östrojenlerin tüketimi, Çin ve 

Japonya’da Amerika ve Avrupa’ya kıyasla daha düşük meme kanseri vakalarının bir nedeni olarak kabul edilir 

(Sirotkin and Harrath, 2014, ss. 230-236). Ancak, soya veya fitoöstrojen içeren ürünlerin mamografik yoğunluğu 

etkilediği gösterilmemiştir. Yapılan in-vitro çalışmalar, soya izoflavonlarının meme kanseri hücreleri üzerinde 

zayıf proliferatif etkisini ya da bu hücreler üzerinde östradiolün proliferatif etkilerini bloke ettiğini göstermektedir 

(Pitkin, 2012, ss. 20-27). Bununla birlikte, yüksek dozda soya fasulyesi içeren diyetlerle beslenen kişilerde meme 

ve meme bezi kanseri insidansının daha düşük olduğu görülmüştür (Atkinson vd., 2004, s. 170). Soya izoflavonları 

alımının meme kanseri insidansı riskiyle ilişkisini inceleyen 14 araştırmanın ele alındığı bir meta-analiz 

çalışmasında; en düşük miktarda izoflavon alan kadınlara kıyasla yüksek miktarda izoflavon alan kadınlar 

arasındaki meme kanseri insidansı riskinde %11’lik anlamlı bir azalma bulunmuştur. Ancak soya fasulyesinin 

koruyucu etkisi sadece Asya popülasyonunda görülmüştür, batı popülasyonunda bu etki görülmemiştir. Ayrıca 

soya izoflavonu alımı ile meme kanseri tekrarları arasında da ters yönde bir ilişkili bulunmuştur (Dong and Qin, 

2011, ss. 315-323).  

Karotenoidler 
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Karotenoidler sebze ve meyvelerde bulunan lipofilik pigmentler grubudur. Yedi yüzün üzerinde doğal kaynaklı 

karotenoid tanımlanmıştır. Bu bileşikler, oksidatif stres ve inflamasyon biyobelirteçleri ile ters olarak ilişkilidir ve 

kansere karşı koruyucu rol üstlenebilecekleri düşünülmektedir.  Ayrıca, α-karoten, β-karoten ve β-kriptoksantin 

gibi provitamin A bileşikleri ve retinoidler,  hücresel farklılaşmayı ve proliferasyonu inhibe ederek kanser riskini 

azaltıcı etki gösterebilmektedir (Wang vd., 2015, ss. 1233-1244). Karotenoidler ve meme kanseri arasındaki 

ilişkiyi araştıran bir meta-analiz çalışmasında, en düşük karoten alımına kıyasla en yüksek α-karoten alımının 

meme kanseri riskini %9 oranında azalttığı saptanmıştır (Hu vd., 2012, ss. 239-253). Diyetsel karotenoidler ve 

serum karotenoidlerinin meme kanseri riskiyle ilişkisini inceleyen başka bir meta-analiz çalışmasında, serum 

karotenoidlerinin diyetsel karotenoidlere göre meme kanseri riskiyle ters yönde daha güçlü bir şekilde ilişkili 

olduğu bildirilmiştir (Aune et vd., 2012, ss. 1394-1402). Wang ve ark. (2015) tarafından yapılan bir araştırmada 

ise,  yüksek plazma α-karoten, daha düşük invaziv meme kanseri riski ile ilişkili bulunmuştur (ss. 1233-1244).  

Eliassen ve arkadaşlarının (2015), 1989-2010 yılları arasında yaptıkları prospektif bir çalışmada, yüksek α-karoten, 

β-karoten, likopen ve toplam karotenoid konsantrasyonlarının meme kanserine yakalanma riskini %18-28 oranları 

arasında azalttığını saptamışlardır. Ayrıca karotenoid konsantrasyonları meme kanseri tekrarı ve meme 

kanserinden ölümle ters yönde ilişkili bulunmuştur (ss. 1197-1205). Swanson ve arkadaşları (2016) ise, diyet 

karotenoidlerinden biri olan luteinin çeşitli moleküler mekanizmalarla meme kanserine karşı anti-tümoral 

aktivitesi olduğunu göstermiştir ve luteinin meme kanseri hücre büyümesini ve uyarılan kanser hücresi apoptozunu 

inhibe ettiğini bildirmişlerdir.  

Sonuç 

Sebze ve meyveler C ve E vitamini, folat, posa, glukozinolatlar, indoller, izotiyosiyanatlar, proteaz inhibitörleri ve 

fitokimyasallar gibi antioksidanlar dahil olmak üzere kanser önleyici etkileri olan çok sayıda bileşeni içermektedir. 

İçeriğindeki bu biyoaktif bileşenler sayesinde meyve ve sebzeler,  özellikle kadınlarda yaygın olarak görülen meme 

kanserinden korunmada, kanserin tekrarlama riskinde ve kanser sonucu meydana gelen ölüm oranlarının 

azaltılmasında etkili görünmekte ve birçok çalışma da bunu desteklemektedir.  Sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda sebze ve meyvelerden zengin bir diyetin erken yaşlardan itibaren  meme kanseri riskini en aza 

indirmek ve sağlıklı yaşamak için önerilmesinin önemini vurgulamak gerekir.  
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, beyaz peynirlerin üretimi için kullanılan mikrobiyel ve fermente kimozin mayaların 

teknolojik uygunluğunu belirlemektir. Ayrıca kullanılan mayaların Beyaz peynirinin randımanı, fiziko-kimyasal, 

tekstürel ve duyusal özellikleri üzerine etkisi, buzağı mayası kullanılarak yapılan peynirlerle karşılaştırılmıştır. 

Ayrıca, peynir altı suyu bileşimi de değerlendirilmiştir. En yüksek peynir randımanı,  termolabil mikrobiyel maya 

ve buzağı mayası ile yapılan peynirlerde belirlenmiştir. Dış yapışkanlık ve sakızımsılık gibi tekstürel parametreler 

ile enstrümantal renk analizi (L*, a* ve b* değerleri) örnekler arasında istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. 

Örneklerin duyusal değerlendirilmesinin sonuçları yüksek kabul edilebilirlik puanını göstermiştir. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, mikrobiyolojik olarak fermantasyon ile üretilen termolabil mikrobiyel maya ile fermente 

kimozin pıhtılaştırıcı maya kullanımının üreticilerin yeni tekstürel ve duyusal özelliklere sahip Beyaz peynir 

üretmelerine olanak sağlayabileceği göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Beyaz peynir, buzağı rennet, termolabil mikrobiyel rennet, fermente kimozin  

 

Abstract 

The objective of this research was to determine the technological suitability of microbial and fermentation 

produced chymosin coagulants for the manufacture of White cheeses. Also, the effect of rennet on the yield, 

physico-chemical, textural and sensory properties of White cheese were compared with cheese made using calf 

rennet. In addition, the composition of whey was also assessed. The highest cheese yield was determined for cheese 

with thermolabile microbial and calf rennet. Textural parameters including adhesiveness, adhesiveness and 

gumminess presented significant difference, and instrumental color analysis (L*, a* and b* values) were found 

significantly different within the samples. Results of the sensory evaluation of the samples showed the high 

acceptability score. According to the results of the research, it is observed that the use of microbial and 

fermentation produced chymosin coagulants could enable manufacturers to produce White cheese with new 

textural and sensorial properties. 

Key words: White cheese, calf rennet, termolabile microbial rennet, fermente kimosine 

mailto:ufukeren.vapur@nisantasi.edu.tr
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Introduction 

Milk coagulation, the initial step in the manufacturing of cheese and rennet is used in cheese making effects 

formation of the casein network during coagulation and structural organization of the components in cheese gel 

(Castillo, Lucey, & Payne, 2006. s. 138; Madadlou, Khosroshahi, Mousavi, & Djome, 2006. s.2361). 

In rennet-induced curds, coagulation phenomenon is greatly influenced by type of rennet, concentration of rennet, 

temperature and time at coagulation temperature (Esteves, Lucey, Hyslop, & Pires, 2003, s. 877; Wium, Pedersen, 

& Qvist, 2003, s. 287; Madadlou, Khosroshahi, & Mousavi, 2005, s.3053).  

Chymosin or rennet, a coagulating proteolytic enzyme, cleaves the peptide bond in the κ-casein chain to bring 

about the clotting of milk for the manufacture of cheeses. It is also responsible for textural changes and sensory 

enhancement of cheese during ripening. Chymosin obtained animal (bovine, porcine and chicken) and 

microbial sources (Mucor miehei, Mucor pusillus, Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti and 

Cryphonectria parasitica) are essential ingredients for the production of different cheese varieties (Fox & Cogan, 

2004, s. 510; Jacob, Jaros & Rohm, 2011, s. 14  ; Eren-Vapur & Ozcan, 2012, S. 241). 

Cheese was a traditional and popular manufactured food product. White cheese, the soft or semi-hard cheese, is 

manufactured from sheep’s or cow’s milk or their mixture using specific starter culture (Ozcan & Eren-Vapur, 

2013, s.71).  In this study, it was determined i) suitability of microbial and fermentation produced chymosin 

coagulants for the manufacture of White cheeses and were compared with cheese made using calf rennet ii) the 

effects of rennet type on the cheese yield, bacteriological, physico-chemical, textural and sensory characteristics 

of cheeses were investigated. 

Material and Methods 

Whole cow’s milk was used in cheese manufacturing and provided from the cow farm of Bursa region. Starter 

culture consisting of Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Streptococcus thermophilus (Valiren 210 MT) and 

different origin of rennet (termolabile microbial rennet, Valiren 750 XTL, 1/63000; fermentation produced 

chymosin, Maxiren 600, 1/60000 and animal rennet, Renna, 1/18000) was purchased from Mayasan Food Industry 

and Trade Anonymous Company (Istanbul). 

Physico-chemical analyses of milk, cheese and whey 

For each sample, dry matter, protein, fat and lactose and salt contents and also SH values of the milk, cheese and 

whey samples were determined according to the method by Ozcan & Eren-Vapur (2013) and AOAC (2016). The 

pH of milk, whey and cheese samples was analyzed on-site using a pH meter which was previously calibrated 

using two buffer solutions, pH 4 and pH 7 using a pH meter. The total yield was determined according to the 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1721 
 

method by Nair, Mistry and Oommen, (2000). The color parameters of the cheeses were analysed using a (Minolta 

Spectrophotometer-CM-3600d, Osaka, Japan). The readings were taken from the surface and the center of the 

cheeses, and then the values for L* (lightness; 100=white, 0=black), a* (chromaticity; + red; - green) 

and b*(chromaticity; + yellow; - blue) were recorded (Wadhwani & Mcmahan, 2012, s. 2338). 

Manufacture of white cheese  

A flow chart showing the general operations of cheese manufacturing is in Figure 1. 

Raw milk 

 

Pasteurization (10 minute at 82°C) 

 

Cooling (to 42°C) 

 

Addition of starter culture (2.5 unit) 

 

Addition of CaCl2 (0.28 % cheese milk) 

  

                                  Termolabile microbial      Fermentation produced        Animal  

                                          Rennet (TR)                 chymosin (FR)                   rennet (AR) 

 

Renneting (at 42°C, coagulation complete in 50 minute) 

 

Cutting (The coagulum is cut into 1-1.5 cm cubes and the 

curds rested for 5-10 minute) 

 

Draining (25-30 minute) 

 

Moulding and salting 

 

(Pieces of curd salted in 13 g NaCl/100 g of cheese 

at 38-40°C for 1 h) 

 

Packaging 

(Cheese blocks placed in tinned cans filled with brine, 

8 g NaCl/100 g solution) 

 

Storage (at 5-7°C) 

Figure 1. White cheese production 
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Texture profile analysis (TPA) of cheese 

TPA of cheese was performed using a texture analyzer (TA-XT Plus, Stable Micro Systems) with a 10 kg force 

load cell. A double-bite compression cycle was carried out with a rest period of 5 s between bites. Optimized test 

conditions were 36 mm diameter cylinder; test speed, 1 mm/s; pretest speed, 2 mm/s; posttest speed, 5 mm/s; 

distance, 2.0 cm making the cheese samples fractured. TPA parameters; hardness (maximum force required to 

compress the cheese), adhesiveness (force required to remove the cheese from the probe), cohesiveness (strength 

of internal bonds of cheese), gumminess (required force to swallow cheese), springiness (elasticity of cheese after 

force is removed), chewiness (required energy to masticate cheese) and resilience (re-deformation capacity) were 

determined according to (Dimitreli, Exarhpalos, Antoniou, Zotus, & Bampidis, 2017, s. 509). 

Sensory evaluation of cheese 

The sensory evaluation was performed using a descriptive quantitative analysis (DQA) and a trained panel to 

describe the sensory attributes of color/appearance,  odor,  body/texture, taste/flavor, saltness and overall 

acceptability of the cheese samples  using (n = 11) liking score on a 9-point hedonic scale. The panelists worked 

individually with two samples per session. Before the evaluation, the samples were stabilized for 1 h at 15 ± 1ºC 

and identified with three numbers chosen at random. The descriptions of sensory profile included the following 

properties for the hedonic scale: 9=excellent, 8=very good, 7=good, 6=fairly good, 5=indifferent, 4=fairly poor, 

3=poor, 2=very poor, 1=extremely poor (Andreatta vd, 2009, s. 1338). 

Determination of microbial properties 

For the presence of the microbial counts of cheese samples, 10 g sample with 90 mL of sterile buffered 

peptone water (BPW) was homogenized in a stomacher, subjected to serial dilutions and plated on solid suitable 

microbiological media. Total yeast and mould (Yeast Extract Glucose. Chloramphenicol Agar (YGC, Merck, 

Germany), total family Enterobacteriaceae (Violet Red Bile Dextrose Agar (VRBD, Merck, Germany) and total 

Staphylococcus aureus (Baird Parker Agar (BPA, Merck, Germany) were used for enumeration using the 

instructions described by Roberts and Greenwood (2003). All the counts were expressed as log cfu g-1and were 

carried out in triplicate for the each fresh cheese sample at 4 °C. 

Statistical analyses  

The results obtained from microbiological, physico-chemical, textural  and sensory analysis were statistically 

analyzed by analysis of variance (ANOVA) procedure followed by Duncan’s test using SPSS 13 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) software was applied to determine the significant difference (p < 0.05, p < 0.01) between 

treatment means.  
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Results and Discussion 

Physico-chemical properties 

Cheese samples were analyzed for composition at 5-day-storage. The physico-chemical properties of fresh White 

cheese samples were given (Table 1). 

Table 1. Physico-chemical properties of cheese samples 

Parameters 

Samples Level of 

Significance 

TM AR FR 

Dry matter % 32.90a 34.53a 33.55a Ns 

Fat % 9.91a 10.54a 10.51a Ns 

Fat in dry matter % 30.12a 30.52a 31.32a Ns 

Salt % 1.51a 1.29b 1.46a * 

Salt in dry matter %   4.58a 3.73b 4.35a * 

Lactic acid % 1.46a 1.41b 1.41b * 

pH 4.60b 4.69a 4.60b * 

Cheese yield (lt milk/kg) 5.33b 5.39b 5.97a * 

*Significant at P<0.05; Ns not significant 

 

The salt, salt in dry matter, lactic acid, pH and cheese yield values of samples were significantly (P<0.05) found. 

Generally, cheese produced with thermophilic microbial rennet had higher salt, salt in dry matter and lactic acid 

contents than other samples. According to cheese yield results, the yield was the best in the TM sample and dry 

matter was the best in AR sample but these results were found to be p> 0.05 and not statistically significant.  Banks 

(2007) refers to casein and fat, which are the main constituents of the active ingredient in the cheese yield, and 

that these constitute 94% of the dry matter in the cheese.  

Table 2. The physico-chemical properties of whey samples taken at different stages of production 

Treatments Samples 
Parameters (%) 

Fat Protein Lactose DM NDM pH 

After  cheese curd 
cutting  

 

TM 0.26a 0.49b 4.84b 6.31a 6.08a 6.14a 

AR 0.25a 0.48b 4.93a 6.37a 6.06a 6.12a 

FR 0.26a 0.52a 4.81b 6.27a 6.01a 6.12a 

Pre-press  TM 0.10a 0.54a 5.24a 6.41a 6.31a 6.17a 
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AR 0.09 a 0.54a 5.28a 6.37a 6.28a 6.18a 

FR 0.09 a 0.50ab 5.19ab 6.37a 6.28a 6.10a 

Post-press 

TM 0.05a 0.70a 5.18ab 6.40a 6.35a 5.76b 

AR 0.06a 0.68a 5.17ab 6.41a 6.35a 5.73b 

FR 0.05a 0.62b 5.25a 6.36a 6.31a 6.04a 

Level of Significance Ns ** ** Ns Ns ** 

DM; Dry matter, NDM; Non-fat dry matter 

**Significant at P<0.01; *Significant at P<0.05, ; Ns, not significant 

 

Only the protein loss was found most in the FR sample after the clot-cutting process, the process step of the most 

distinction of whey as seen in Table 2. Table 1 also shows that the lowest yield is already in the FR sample with 

5.97 lt/ kg and FR sample found to be p<0.05 as statistically significant. It can also be suggested that the best whey 

sampling stage may be after curd cutting process when the yield is related to the whey losses. We see that the 

protein losses to whey are lower than the other samples on the FR sample at the pre-press an post press phase.  

The physico-chemical properties of whey samples taken at different stages of production were shown in Table 2. 

There were no significant (P>0.05) differences in fat, dry matter, non-fat dry matter values of cheese samples 

between treatments (after cheese curd cutting, pre-press and post-press). However, period by after cheese curd 

cutting, pre-press was not significant (P>0.05) for any variable of pH results, but TM and AR samples had lower 

pH values than FR cheese samples at post-press period (P<0.05). The protein and lactose values of cheese samples 

between treatments (after cheese curd cutting, pre-press and post-press) were significant found (P<0.05). The 

protein values of TM samples at period of pre-press and post-press were highest (P<0.05). Changes in the protein 

content of cheeses during storage have been related to protein hydrolysis and the production of water-soluble 

nitrogen compounds, which are released in the brine (Pintado, Pinho, Ferreria, Pintado, & Malcata, 2008, s. 636). 

The lactose contents of AR samples at period of after cheese curd cutting and  pre-press were highest, while FR 

sample had highest lactose content at period of post-press (P<0.05).  

Textural properties 

The values for the instrumental texture parameters of White cheeses made from different rennet type were shown 

in Table 3. The values of adhesiveness and gumminess presented significant difference (P < 0.01), regardless of 

the kind of cheese. FR presented higher values for adhesiveness than other samples, while gumminess was highest 

for AR sample.  
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Casein interactions (casein, water, fat), the state of water, pH, ionic and bound calcium, temperature, sodium 

chloride, proteolysis and lipolysis are key factors influencing texture of cheeses (Martinez-Cuesta vd, 2001; Zisu 

& Shah, 2007; Everett & Auty, 2008) reported that the increase in the acidity of cheeses causes changes in the 

characteristics of the protein aggregates and consequently in their texture, producing softer cheeses that are more 

easily fragmented. Cheeses with lower pH values, mainly those close to the casein isoelectric point, possess 

textures with high gumminess, while cheeses with higher pH values present a more plastic texture. Although in 

this study cheeses showed a decrease in pH values, they did not strictly correspond in their gumminess profile. 

Since moisture is high initial moisture weakens the protein network, it influences the texture of cheeses, making 

the cheese matrix softer (Buriti, Rocha, & Saad, 2005. s.1286). In this study, since significant differences between 

the dry matter values of samples were not found, textural parameters were not influenced by different rennet type, 

particularly the hardness. 

 

Table 3. Textural parameters of cheese samples 

Parameters Samples Level of 

Significance 
TM AR FR 

Hardness, (g) 5711.95a 5852.81a 5201.90a Ns 

Adhesiveness (g s-1) 27.99b 22.89b 43.26a ** 

Gumminess (g s-1) 2973.57ab 3421.24a 2469.59b ** 

Chewiness (g mm-1) 3041.18a 2826.34a 2548.44a Ns 

Cohesiveness  0.52a 0.59a 0.47a Ns 

Springiness (mm) 0.94a 0.97a 0.96a Ns 

Resilience 0.24a 0.22a 0.19a Ns 

**Significant at P<0.01; Ns, not significant 

 

Sensorial properties 

Sensory acceptance has influenced on consumer preference and provided the development technologist with useful 

information in order to achieve and control quality (Foegeding, Brownb, Drakea, & Daubert, 2003, s. 585 ). 

Sensory results revealed no significant difference (P > 0.05) for the all parameters (Fig. 2). The data presented 

reflects the similar acceptance of cheese samples. Delgado, Crespo, Cava, & Ramirez, (2011) mentioned that the 

flavor of cheeses depends on several reactions, especially the metabolism of lactose and lactate, lipolysis and 

proteolysis in the cheese matrix. 
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Figure 2. Sensory properties of cheese 

Instrumental color properties 

Color is an important attribute for foods because it can increase or decrease their acceptability by consumers. The 

color analysis results were shown in Table 4.  Although the responses for the color attributes showed significant 

differences (P<0.01) for the L* and a*, the b* values of samples were different at P<0.05. In color analyses, the 

L* values indicate lightness and the capacity of an object to reflect or transmit light based on a scale ranging from 

0 to 100. Thus, higher lightness values result in clearer objects, while the higher a* values indicate green 

components in foods. The L*, a*and b* values found for TR in this study were higher than AR and FR.  

Table 4. Color properties of cheese samples 

Parameters Samples Level of 

Significance 
TM AR FR 

L* 75.89a 74.23b 74.88b ** 

a* 2.96a 2.59c 2.82b ** 

b* 9.17a 8.70b 8.81b * 

**Significant at P<0.01; *Significant at P<0.05 

Microbiological properties 

Microbiological analysis results showed that counts found for yeast were significantly different (P < 0.05) among 

the evaluated cheeses (Table 5). Insignificant growth was detected for mould, Enterobacter spp. and 

Staphylococcus aureus all of cheese samples. The maximum number of yeast count was found to be 1.30 (TR and 

AR samples).  It can be seen that there is almost slightly difference in acidity between the samples when the acidity 

of the final product is examined (Table 1). However, when the process steps are examined, it is seen that the 

samples with the highest acidity are TM and AR samples at the end of the post press (Table 2). Because of the 

4 6 8 10

Color and appearance

Odor

Body and texture

Taste and Flavor

Saltness

Overall Acceptability

FR

AR

TM
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same amount of culture, milk, and fermentation temperature, cross-yeast contamination may be caused by the 

decrease of this pH value. Also, the salt in dry matter value in final product of FR sample is higher than AR sample 

so microbiological growth of FR sample may be suppress.  Unlike FR, the excess of acidity growth during the post 

pressing process on the TR and AR samples may have a positive effect on the development of the yeast 

microorganism.  

 

Table 5. Microbiological properties of cheese samples 

 

Microorganisms 

Samples Level of 

Significance 
TR AR FR 

Yeast 1.30a 1.30a <1 ** 

Mould <1 <1 <1 Ns 

Enterobactericae group 2.18a 2.11a 2.11a Ns 

Staphlycoccus aureus <1 <1 <1 Ns 

**Significant at P<0.01; Ns, not significant 

Conclusion 

Cheese production is growing up every year and use of substitution rennet will increase over time as the use of 

calf rennet is estimated to decrease year by year.  Although different types of rennet in cheese-making process 

have been worked in scientific research, the industrial use of these rennet is limited because of different cheese 

yield and techno-functional properties. The results of this study show that the use of coagulant enzymes produced 

by microbiological and fermentation may allow producers to produce white cheese with new textural and sensory 

properties. Further studies should be done about the use of different rennet type in traditional cheese such as white 

cheese, also their biochemical and microstructure properties should be worked. 
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206-) POSTMENAPOZAL DÖNEMDE KADINLARDA CİNSEL SAĞLIK YÖNETİMİ 

FUNDA ÇİTİL CANBAY1, SİBEL ŞEKER1, 
 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 
 
Öz 

Amaç: Bu derleme, postmenopozal dönemde kadınlarda cinsel sağlık yönetimi konusunun önemini literatür 

bilgileriyle vurgulamak amacıyla yapıldı. 

Yöntem: Bu derlemenin kuramsal içeriğini oluştururken; konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan 

derlemeler, sistematik araştırmalar ve doğum ve kadın sağlığı kitapları incelendi. 

Bulgular: Cinsellik, kadın yaşamında önemli bir yaşam deneyimidir. Cinsellik kadın yaşam dönemlerini farklı 

şekillerde etkiler. Postmenapozal dönemde kadın sağlığında bazı değişiklikler (vajinal kuruluk, vajinal atrofi, 

disparonomi, libidoda bozulma gibi.)  olur. Bu durum postmenapozal dönemdeki kadının cinsel yaşamını olumsuz 

etkilemesine neden olabilir. Ülkemiz ve dünya  genelinde postmenapozal dönemdeki kadınların erkeklere göre, 

fetal yaşamdan itibaren yaşlılık yaşam dönemleri boyunca özellikle cinsel sağlıkla ilgili daha dezavantajlı grup 

oldukları görülmektedir.  Özellikle postmenapozal dönem boyunca cinsel fonksiyon bozukluklarının arttığı ve 

yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği görülmektedir. Postmenapozal dönemdeki kadınlara kadınlara sağlık 

bakımı ile birlikte cinsel sağlık hizmetleri kapsamında gerekli danışmanlığın verilmesi kadınların bu olumsuz 

durumla başa çıkmaları konusunda onları cesaretlendirecektir. 

 Sonuç: Kadınlarda yaşın artması ile de özellikle menapoz sonrası dönem süresinde cinsel ilişki doyumu ve 

sıklığında azalmalar görülebilir. Bununla beraber kadınlardaki bazı sağlık sorunları da menapoz sonrası cinsel 

işlev bozukluklarına yol açabilir. Bu bağlamda, ebe ve hemşireler, postmenapozal dönemdeki kadınlara yönelik 

bakımı planlamada, menopoz ve sonrasındaki sağlık bakımını sürdürme konularında güncel bilgilerden 

yararlanarak, kadınlara gerekli bakım ve danışmanlık hizmetlerini vermelidir. 

Anahtar kelimeler: Cinsel yaşam, kadın, menapoz, postmenapoz. 

SEXUAL HEALTH MANAGEMENT IN WOMEN IN POSTMENAPATHY 

Abstract 

Aim: In this context, this review was done to emphasize the importance of women's sexual life in the 

postmenopausal period with the literature. 

Methods: While forming the theoretical content of this compilation; compilations published in Turkish and 

English related to the subject, systematic researches and books on maternity and women health. 

Results: Sexuality is an important life experience in women's life. Sexuality influences women's lifestyles in 

different ways. Some changes in postmenopausal women's health (vaginal dryness, vaginal atrophy, disparono me, 

as deterioration in libido.) it is. This may lead to adverse impact on the sexual life of women in the postmenopausal 

period.  It is seen that women in our country and postmenopausal world around the world are more disadvantaged 

groups especially about sexual health since the fetal life than men. It is observed that sexual dysfunction increases 

and quality of life is adversely affected especially during postmenopausal period. By postmenopausal women, 

midwives and nurses in the context of sexual health services with specific essential health care to women in need 

will encourage women to give them counseling on coping with this negative situation. 
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Conclusion: Increased age in women may also lead to decreased sexual satisfaction and frequency in the 

postmenopausal period. In addition, some health problems in women may lead to postmenopausal sexual 

dysfunction. In this context, midwives and nurses should provide the necessary care and counseling services to 

women, taking into account current information on postmenopausal women 's care planning, menopause and 

continuing health care. 

Key words: Menopause, postmenopaus, sexual life, women. 

Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cinselliği yaşamın bir sağlık göstergesi olduğunu düşünmekte olup, bireylerin 

fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınarak sevginin olumlu yönde geliştirilmesi yoluyla ülkelerin 

sosyal ve ekonomik gelişiminin temeli olduğunu düşünmektedir. (WHO, 2010, s.1). Cinsellik; insanların yaşamları 

boyunca düşünce, duygular, inanç, hayal, değer, kültür, toplumsal cinsiyet, aşk, davranış ve ilişkilerde yaşanır ve 

algılanır (Aydın, 1998, s.606; WHO, 2010, s.3). Bu tanıma göre cinselliğin, sadece haz almaya yönelik cinsel 

birliktelik davranışları içermeyebildiği gibi sadece gonadları ilgilendiren bir durum olmadığı söylenebilir. 

Bireylerin cinsel sağlığı bozulması nedeniyle haz duygusunu kaybetme endişesinden ziyade sevilmeme, terk 

edilme korkusu, kendine güvensizlik, toplumsal cinsiyet rolünün zarar göreceği düşüncesi ve mahcup olma gibi 

duygular yaşamaktadırlar (Kayır, 2011,s.25). Kadınların erkeklere göre, fetal yaşamdan itibaren yaşlılık yaşam 

dönemleri boyunca özellikle cinsel sağlıkla ilgili daha dezavantajlı grup oldukları görülmektedir (Koyun ve ark. 

2011, s.69). Özellikle kadın yaşı ilerledikçe (40-59 yaş) cinsel fonksiyon bozukluklarının arttığı ve yaşam 

kalitelerinin olumsuz etkilendiği görülmektedir (Figueroa, 2009, s.348; Carranza-Lira and Nünez, 2018, s.41). 

Bununla beraber cinsellik,  kadını yaşam dönemlerinde farklı şekillerde etkiler. Postmenapozal dönemde kadın 

sağlığında bazı değişiklikler olur. Bu değişiklikler , hormonal değişiklikler, vazomotor değişiklikler, vajinal 

kuruluk, vajinal atrofi, postmenapozal kanama, disparonomi, libidoda azalma gibi cinsel fonksiyonu olumsuz 

yönde etkileyebilecek bazı problemler olabilir (Abalı Çetin ve Aslan, 2015, s.167; Can, 2015, s.242; Al-Azzawi, 

2009, s.136; Perez-Lopez et al. 2012, s.126). Bu nedenle postmenapozal dönemdeki kadınların cinsel sağlık 

yönetim ve bakımında öncelikli oldukları söylenebilir. Postmenapozal dönemde kadın vücuduyla ilgili fiziksel ve 

cinsel bazı değişiklikler meydana gelir. Postmenapozal dönemde görülen cilt, iskelet sistemi ve kardiyovasküler 

değişikliklerinin yanında en belirgin değişiklik, cinsel fonksiyon değişimlerine neden olan kadın üreme 

organlarının gerilemesidir (Taşkın, 2016, s.).  

 

 

 

 

 

Bu da postmenapozal dönemdeki kadının cinsel yaşamını olumsuz etkilemesine neden olabilir. Postmenapozal 

dönemdeki kadınlara ebe ve hemşireler tarafından kadına özel gerekli sağlık bakımı ile birlikte cinsel sağlık 

hizmetleri kapsamında gerekli danışmanlığın verilmesi kadınların bu olumsuz durumla başa çıkmaları konusunda 

onları cesaretlendirecektir. Bu nedenle bu derleme, postmenapozal dönemde kadınlarda cinsel sağlık yönetimi 

konusunun önemini literatür bilgileriyle tartışmak amacıyla yapılmıştır. 
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Postmenapozal Dönemde Kadınların Cinsel Fonksiyon Değişimleri  

Kadın yaşamı çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, menopoz ve yaşlılık olmak üzere beş dönemden oluşur. Bu 

dönemlerin her bir döneminde kendine has farklılıklar görülür (Taşkın, 2016, s.). Menapoz ise, kadınların üreme 

çağından, over fonksiyonlarındaki gerilemeye bağlı üreme yeteneğinin kaybolduğu çağa geçtiği bir yaşam 

dönemidir. Klimakterik dönem; premenopoz, perimenapoz, menopoz ve postmenopozal dönemlerden 

oluşmaktadır (Abalı Çetin ve Aslan, 2015, s. 169).  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) komitesince kabul edilen tanıma 

göre menapoz, “ovaryum aktivitesininin yitirilmesi sonucunda menstrüasyonun kalıcı olarak sonlanması” olarak 

kabul edilmektedir. Menapozdan sonraki 6-8 yıllık süre ise, postmenapozal dönem olarak adlandırılır. (Şahin, 

2015, s.135). Klimakterik dönemde, ilk semptomların görüldüğü dönem premenopoz dönem; adet 

düzensizlikleriyle karakterize perimenapoz, son âdet kanamasının görüldüğü dönem menopoz ve menopozdan 

bir yıl sonra başlayıp yaşlılık dönemi başlangıcına kadar süren  postmenopozal dönemlerini kapsamaktadır 

(Şahin, 2015, s.135; Sherman, 2005, s.5). Cinsellik kadının yaşam dönemlerini etkileyen bir deneyim olarak rol 

oynar (Abalı Çetin ve Aslan, 171).  

Bununla beraber cinsellik, kadın sağlığında önemli bir yere sahiptir. Kadınlar arasında çok yaygın olan cinsel 

disfonksiyonu, kadının sağlığını olumsuz etkilemesine neden olmaktadır. Kadın, menopoz sonrasında fiziksel ve 

emosyonel değişiklikler sonucunda cinsel fonksiyonlarının biteceğine yönelik endişeler duyar.  Bu dönemde cinsel 

disfonksiyonlar çok geniş boyutta ele alınmalı ve kadınlara destek olunmalıdır (Al-Azzawi, 2009, s.136). 

 

Yaşın artması ile özellikle menapoz sonrası dönem süresinde cinsel ilişki doyumu ve sıklığında azalmalar 

görülebilir. Bu azalma menapozla beraber azalan östrojen üretiminde anlamlı bir düşüşle beraber vajinal 

sekresyonun asiditesinde, vajinal epitel kalınlığında ve elastikiyetinde değişimler görülür. Tüm bu değişiklikler 

beraberinde vajinal luprikasyonlarda azalma ve sonuçta da orgazmda güçlük, disparonia ve enfeksiyonlara 

yatkınlığa yol açar. Ayrıca bazı hastalıklar ve ilaç kullanımı da cinsel aktiviteleri etkileyebilir (Abalı Çetin ve 

Aslan, 2015, s.169). Menapozla ilgili bu semptomlar, son adet kanaması gerçekleşmesinden sonra yaşlılığa kadar 

daha da artar (Laufer ve Gambone, 2009, s.422). Bu dönemde, östrojen etkisinin azalması nedeniyle görülen 

vajinal atrofi ve üriner inkontinans gibi durumlara yol açmaktadır (Blümel et al. 2008, s.693 ). Östrojen eksikliği 

vajinal dokuda incelmeye neden olarak disparoniye yol açar. Bununla beraber koitus esnasında üretra ve mesanede 

irritasyon gelişerek çeşitli üretral sendromlara (tekrarlayan sistit ve üretrit) neden olabilir (Sowers, 2009, s.66; 

Elder ve ark, 2004, s.68). Bu semptomlar da menopoz sonrası kadın ve partnerinin yaşam kalitesini düşürmektedir. 

Literatürde menapoz sonrası semptomları ile kadının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini gösteren çalışmalara 

rastlanmıştır (Yurdakul ve ark, 2007, s.192; Newton ve Reed, 2005, s.140; Uludağ ve ark, 2014, s.27; Erkin ve 

ark, 2014, s.4).  

Bununla beraber bu dönemdeki kadınlarda ciltte bozulma ve kardiyovasküler hastalıklar da sık görülmektedir. 

Cinsel aktivitenin, kardiyak bir soruna neden olması riskinden dolayı; cinsel disfonksiyon ve kardiyak hastalıklar 

arasındaki ilişkinin sağlık bakımı sağlanmalı ve cinsel aktivite, hastalığın derecesine göre düzenlenmelidir 

(Birkhauser, 2009, s.55; DeBusk ve Drory, 2000, s.177).  
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Postmenapozal Dönemde ve Sağlık Bakımı 

Postmenopozal kadının cinsel sağlık yönetim ve bakımının planlanmasında ilk basamak durum saptamasıdır. 

Sağlık hikâyesi, fizik muayenesi ve laboratuvar testleri klimakteriyumdaki bir kadına patolojik bir durumun ortaya 

çıkarılması için yapılması gereken temel işlemlerdir. Sağlık bakımı ile ilgili ebelik ve hemşirelik yaklaşımı olarak 

şunlar söylenebilir (Şahin, 2015, s.141; Taşkın, 2016, s.):  

 

Genel sağlık öyküsü (akut ve kronik hastalıkları) ve jinekolojik obstetrik öyküsü alınır. 

Menstrüal siklus değişiklikleri ve kadının buna tepkisi değerlendirilir. 

Menapozal tanılama için hormonal değerlendirme yapılır. 

Günlük yaşam aktiviteleri ve değişiklikleri tanılanır. 

Sağlıklı yaşam davranışları ayrıntılı olarak değerlendirilir (sigara içme, beslenme, egzersiz vb.) 

Risk faktörleri (kardiyovasküler hastalık, osteoparoz vb.) 

Kadının menapoza ilişkin bilgileri ve algıları, kültürel özellikleri öğrenilir. 

Menapoz belirtileri açısından tanılanır. 

Eş ve çocukları, aile desteği araştırılır. 

Yaşam felsefesi ve yaş dönemlerine ilişkin bakış açısı değerlendirilir.  

Bununla beraber ebe ve hemşireler, kadınların menapoz öncesinde olduğu gibi menapoz sonrası dönemi de daha 

konforlu ve kaliteli bir şekilde geçirebilmeleri için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesi önemlidir. 

Kadınlara verilen eğitimde menopoz döneminin kadının yaşamında pek çok sorunun yaşandığı ancak bu sorunların 

hastalık ve yaşlanma işareti olan bir dönem olmadığı ve bu dönemde görülecek değişikliklerden endişe 

duymamaları gerektiği belirtilmelidir. Ayrıca kadınlara bu döneme ait belirtiler ve nedenleri, yaşanacak 

rahatsızlıklar, cinsel yaşam ve etkili baş etme yöntemleri hakkında bilgi verilmesi gerekir (Koç ve Sağlam, 2008, 

s.107). Bu şekilde bilgilendirirsek menapoz sonrası dönemlere kadınların adaptasyonu daha kolay olacak ve ebe 

ve hemşirelerin sağlık bakımı hizmetlerinin etkinliği artmış olacağı düşünülebilir.  

Sonuç ve Öneriler 

Cinsellik kadın yaşamında önemli bir yaşam deneyimi olup kadın yaşam dönemlerini farklı şekillerde etkiler. 

Kadınlarda yaşın artması ile de özellikle menapoz sonrası dönem süresinde cinsel ilişki doyumu ve sıklığında 

azalmalar görülebilir. Bununla beraber kadınlardaki bazı sağlık sorunları da menapoz sonrası cinsel işlev 

bozukluklarına yol açabilir. Bu bağlamda, ebe ve hemşireler, postmenapozal dönemdeki kadınlara yönelik bakımı 

planlamada, menopoz ve sonrasındaki sağlık bakımını sürdürme konularında güncel bilgilerden yararlanarak, 

kadınlara gerekli bakım ve danışmanlık hizmetlerini vermelidir. 
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Özet:  

Osteoporoz, kemik kütlesinin azalması ve kemik dokusunun mikromimarisinde bozulma neticesinde kemik 

kırılganlığının artmasıyla karakterize olan, dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş sistemik 

bir iskelet hastalığıdır. D vitamini ve kalsiyum osteoporozun önlenmesinde olumlu etkileri olduğu kabul edilen 

başlıca besin öğeleridir. Ancak yapılan çalışmalarda, suda eriyen vitaminlerden olan C ve B grubu vitaminlerinin 

de kemik sağlığı ve dolayısıyla osteoporozun önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. B6, B12 ve folat hem 

homosistein metabolizmasında yer alarak hem de homosisteinden bağımsız olarak kemik sağlığını etkilemektedir. 

Yüksek homosistein düzeyleri osteoklast aktivitesinin, osteoporoz ve kırık riskinin artmasıyla ilişkili bulunmuştur. 

C vitamini ise kemiğin organik yapısını oluşturan tip 1 kollojenin sentezi ve kollojenin çapraz bağlarının oluşması 

için gereklidir. Aynı zamanda antioksidan özelliğinden dolayı osteoporozun patogenezinde rolü olan oksidatif 

stresi azaltmaktadır.  Sonuç olarak, kemik homeostazisinin korunması için suda eriyen vitaminlerin de yeterli 

alınması gerekmektedir. B grubu ve C vitaminleri sınırlı depolanan ve fazlası idrarla atılan vitaminlerdir. Bu 

yüzden, bu vitaminlerin eksikliğinin, kemik sağlığını bozucu etkilerinden korunmak için günlük diyette yeterli 

olarak alınmaları gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Vitamin, Kemik Sağlığı, Osteoporoz 

 

The Effects of Water-Soluble Vitamins on Bone Health 

Abstract: 

Osteoporosis is defined as a systemic skeletal disease that is characterized by a decrease in bone mass and an 

increase in bone fragility due to deterioration in the micro-architecture of bone tissue and has become an important 

public health problem worldwide. D vitamin and calcium are the essential nutrient elements considered to have 

positive effects in the prevention of osteoporosis. However, studies have shown that water-soluble vitamins, 

namely vitamin B complex and vitamin C, also have an effect on bone health, thereby preventing osteoporosis. 

B6, B12 and folate are both involved in homocysteine metabolism and affect bone health independently of 

homocysteine. High levels of homocysteine have been found to be associated with increased osteoclast activity, 

osteoporosis and fracture risk. Vitamin C is required for the synthesis of type 1 collagen forming the organic 

structure of the bone and is involved in the formation of collagen cross-links. It also reduces oxidative stress, which 

is implicated in the pathogenesis of osteoporosis due to its antioxidant properties. In conclusion, a sufficient 

amount of water-soluble vitamins should be got in order to maintain bone homeostasis. Vitamin B complex and 

vitamin C are those that can be stored in the body in only limited amounts and are excreted in the urine. Therefore, 

these vitamins should be taken adequately in the daily diet in order to avoid their detrimental effects on bone health 

due to their lack. 

Key words: vitamin, bone health, osteoporosis.  
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Giriş 

Osteoporoz düşük kemik kütlesi, kemik dokusunun mikromimarisinde bozulma ve artmış kemik kırılganlığı ile 

karakterize yaşa bağlı sistemik bir iskelet hastalığıdır. D vitamini durumu, yaş, cinsiyet, sigara içme, yetersiz 

fiziksel aktivite, östrojen eksikliği ve inflamasyon osteoporoz için risk faktörlerinden bazılarıdır  (Al-Daghri vd., 

2017, ss. 1179-1185). Osteoporozun neden olduğu kemik kırıkları yaşam süresini ve kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Nüfusun yaşlanmaya devam ettiği göz önüne alındığında gelecekte osteoporotik kırıkların artması 

muhtemeldir (Tanumihardjo, 2013, ss. 414-419). Her iki cinsiyeti de etkileyen osteoporoz hastalığı yaygın olarak 

yaşlılarda görülmesine rağmen zirve kemik kütlesinin düşük olmasıyla çocukluk ve genç yetişkinlik döneminde 

de başlayabilmektedir. Bu yüzden daha genç yaşlarda yönetilmesi gereken bir hastalıktır.  Diyet, çok yönlü 

patofizyolojiye sahip olan osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde düzenlenebilir ya da değiştirilebilir faktörlerden 

biridir (Kruger ve Wolber, 2016, s. 376). Bu nedenle, sağlıklı kemikler için optimum beslenme durumunun 

belirlenmesi, halk sağlığı sorunu haline gelmiş olan osteoporoz riskinden korunmak için önemli olmaktadır 

(Tanumihardjo, 2013, ss. 414-419). D vitamini ve kalsiyum osteoporozun önlenmesinde olumlu etkileri olduğu 

kabul edilen başlıca besin ögeleridir. Ancak, kemik homeostazisinin sürdürülmesinde ve kemik sağlığının uzun 

süreli düzenlenmesinde etkili olan başka diyet faktörleri de tanımlanmıştır (Savanelli vd, 2017, s. 81). Bu 

derlemede, suda eriyen vitaminleri oluşturan B grubu ve C vitaminlerinin, kemik sağlığı ve dolayısıyla 

osteoporozun önlenmesi üzerine etkilerini inceleyen çalışmaların sonuçları özetlenmiştir.  

Homosistein ve B Grubu Vitaminleri  

Homosistein, hayvansal protein kaynaklarında bol miktarda bulunan metionin aminoasidinden sentezlenmektedir 

(Hankey, 2018, ss. 51-58). Metioninden oluşan homosistein, B6 vitamini aracılığıyla sistatiyonin ve daha sonrada 

sisteine dönüşmektedir. Ya da kofaktör olarak B12 vitamini kullanılarak metionin sentaz enzimi ile tekrar 

metiyonine dönüşebilmektedir. B12 vitamininin kofaktör olduğu homosisteinin metionine dönüşümü sırasında, 

metilen tetrahidrofolat redüktaz enzimi aracılığıyla 5-metil tetrahidrofolattan metil grubu transfer olmakta ve 

tetrahidrofolat oluşmaktadır. Dolayısıyla B12, B6 ve folat homosistein birikiminin önlenmesi için gerekli 

vitaminlerdir (Swart vd., 2013, ss. 213–218). Bu vitaminlerle ilgili yapılan çalışmaların çoğu homosistein 

metabolizmasındaki rollerine dayanarak kemik sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Kemik sağlığını bozucu 

etkiye sahip olan yüksek homosistein düzeyleri, böbrek hastalıkları veya folat, B12 ve B6 vitamininin yetersiz 

alınmasından kaynaklanabilmektedir.  Bu nedenle böbrek hastalığı olmayan bireylerde düşük B vitamini 

durumunun, kemik sağlığını bozan yeni bir risk faktörü olabileceği düşünülmektedir (Bailey vd., 2015, ss. 687–

694). Bir meta-analiz çalışmasında; yüksek homosistein, düşük folat ve B12 vitamini düzeylerinin kemik 

dokusundaki yapısal bozulmalarla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda, B12 konsantrasyonlarında her 50 

pmol/L artış için kırık riskinde %4’lük bir azalma, homosistein düzeylerinde her 1 mol/L artış için kırık riskinde 

%4’lük bir artış bildirilmiştir (Van Wijngaarden vd., 2013). Bu vitamin grubunun eksikliğine bağlı homosistein 

yükselmesinin kemik kuvveti, mineral matriks, kemik turnoverı üzerinde etkisinin olmadığını bildiren çalışmalar 

da mevcuttur (Herrmann vd., 2007, ss. 129–134; Hermann vd., 2009a, ss. 589–596;  Holstein vd., 2010, ss. 151–

155). Bu çalışmaların sonuçları B grubu vitamini yetersizliğinin, kemiklerde homosistein birikimini uyaracak 

kadar şiddetli olması halinde kemiğin anatomik ve biyokimyasal özelliklerini etkileyebileceğini göstermektedir. 

Çünkü hiperhomosisteinemi durumunda, homosisteinin ekstrasellüler matrikste kollajene bağlanarak kemiklerde 

biriktiği ve bu yolla kemik oluşumunu azalttığı düşünülmektedir (Herrmann vd., 2009b, ss. 467–475). B grubu 

vitaminlerini içeren takviyelerin alınmasının ise homosistein düzeylerinin düşürülmesinde etkili olduğu 
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bildirilmektedir (Brönstrup vd., 1998, ss. 1104–1110). Bununla birlikte, B grubu vitaminlerini içeren takviye 

kullanımının kemik turnoverı üzerinde herhangi bir etkisi veya kırık riskini azaltıcı etkisi bulunmamıştır. Ancak, 

B grubu vitamin takviyesi alımının kemik sağlığı üzerindeki potansiyel faydalarını inceleyen daha fazla 

araştırmanın yapılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır (Ruan vd., 2015, ss. 875–881; Stone vd., 2017, ss. 2331-

2338).  B2 vitamini ise, TT genotipli bireylerde hiperhomosisteinemi yoluyla kemik hücrelerini etkilemektedir. 

C677T polimorfizmi görülen TT genotipli bireylerde FAD’ın (flavin adenin dinükleotit) metilen tetrahidrofolat 

redüktaz (MTHFR) enzimine bağlanma bölgeleri etkilenir ve homosistein düzeyleri yükselir. Bu genotipteki 

kişilerde B2 vitamini alımı yeterli olduğunda ise bu risk ortadan kalkmaktadır (McNulty vd., 2002, ss. 436–441). 

Nörofonksiyon - Büyüme Hormonu ve B Grubu Vitaminleri 

B grubu vitaminlerinin kemik sağlığı üzerine etkileri sadece homosistein metabolizmasındaki rolleri ile sınırlı 

değildir. B12 vitamini eksikliği periferal nöropati ve lokomotor fonksiyon zayıflığıyla ilişkilidir (Lewerin vd., 2005, 

ss. 1155–1162). Bu yüzden B12 vitamini eksikliğinde, nörolojik komplikasyonlara bağlı olarak düşme sonucu 

kemik kırığı riskinin artabileceği bildirilmektedir (Lewerin, vd, 2014, ss. 131 – 140).  Benzer şekilde tiamin 

eksikliği de nörofonksiyon bozukluklarına yol açmaktadır. Tiamin (B1 vitamini) eksikliğinin beynin odak 

bölgelerinde mitokondriyal disfonksiyona yol açabileceği, buna bağlı olarak nörodejeneratif bir hastalık olan 

Alzheimer hastalığı riskini arttırabileceği bildirilmektedir. Ortaya çıkan bu rahatsızlıklar sonucunda ise düşme 

eğiliminde ve kemik kırığı görülme riskinde artış olabileceği düşünülmektedir  (Abdou and Hazell, 2014, ss. 353–

361; Pepersack vd., 1999, ss 96–101). Ortopedik hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, tiamin durumunun femur 

boyun kırığı olan hastalarda eksik olduğu bildirilmiştir (Older and Dickerson, 1982, ss. 101–107).  Ancak tiamin 

alımındaki yetersizliğin kalça kırığı riski ile ilişkili olmadığını bildiren çalışmalarda bulunmaktadır (Dai vd, 2013, 

ss. 2049–2059). 

B grubu vitaminleri büyüme hormonları üzerindeki düzenleyici rolleriyle de kemik sağlığını etkilemektedir. B12 

vitamini taurin sentezi ile ilişkilidir ve eksikliğinde karaciğerde taurin üretimi azalmaktadır. Büyümenin 

düzenlenmesinde taurinin kritik rolü bulunmaktadır ve eksikliği prenatal ve postnatal gelişme geriliğine yol 

açmaktadır (Verner vd., 2007). Yapılan bir çalışmaya göre, taurin takviyesi karaciğerde insülin benzeri büyüme 

faktörü-1 sentezini, ardından osteoblast aktivitesini arttırmıştır. B12 vitamininin, taurin sentezi yoluyla kemik 

oluşumunu düzenleyici etkisi olduğu düşünülmektedir (Roman-Garcia vd, 2014, ss. 2988–3002). Kolin (B4 

vitamini) de benzer şekilde hormon düzenleyici rolü ile etki göstermektedir.  Kolin, gıdalarda bileşen olarak da 

bulunan betainin prekürsörüdür. Betain, kalsiyum ve ERK sinyallemesi yoluyla kemik üzerinde anabolik etkileri 

olan insülin benzeri büyüme faktörü-1 in (IGF-1) salınımını uyarmaktadır. Betainin kemik matriks proteinlerinin 

üretilmesi ve osteojenik gen aktivasyonu yoluyla osteoblastlar üzerinde uyarıcı etkisi bulunduğu bildirilmiştir 

(Villa vd., 2017, s. 132).  Kolin ile ilgili çalışmalar sınırlı olmakla birlikte son yıllarda yapılan bir araştırmada orta 

yaşta ve ileri yaştaki bireylerde plazma kolin düzeyleri ile kemik mineral yoğunluğu arasında pozitif bir ilişki 

olduğu bildirilmiştir (Øyen vd., 2017, ss. 572–578). 

Oksidatif Stres ve C Vitamini 

Menopoz sonrası osteoporoz, östrojen hormonunun azalmasıyla ilişkilidir. Östrojen hormonu peroksidatif süreci 

inhibe ederek, antioksidan enzimlerin ekspresyonunu indükleyerek ve prooksidan kaynakları baskılama yoluyla 

redoks homeostazisindeki dengeyi düzenleyerek antioksidan roller üstlenmektedir. Bu yüzden menopoz 

döneminde östrojen düzeylerindeki düşüş, oksidatif stresi tetikleyen bir ajan olarak görülmektedir Antioksidan 

olarak işlev gören östrojen hormonunun menopozla birlikte düşmesiyle, reaktif oksijen türleri kontrolsüz olarak 
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artarak oksidatif strese ve menopoz sonrası osteoporozun başlamasına katkıda bulunmaktadır (Bonaccorsi vd, 

2018, ss. 341-351). Oksidatif stresin osteoklastik aktiviteyi arttırdığı, osteoblastik aktiviteyi azalttığı dolayısıyla 

da kemik oluşumunu inhibe ederek kemik rezorbsiyonunu arttırdığı bildirilmektedir (Altındag vd., 2008, ss. 317-

321). C vitamini gibi diyet antioksidanları oksidatif stresi azaltarak menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda kırık 

riski ve osteporoz üzerinde yararlı olmaktadır. Diyette C vitamini alımının post-menopozal kadınlarda kemik 

mineral yoğunluğu ile pozitif ilişkili bulunurken, yetersiz C vitamini alımının osteporoz riskini arttırabileceği 

bildirilmektedir (Kim vd., 2015, ss. 2329-2337). C vitamini suplemanının ise tek başına veya alfa-tokoferol gibi 

antioksidan özelliği olan diğer vitamin suplemanlarıyla kombinasyon şeklinde alındığında osteoporozun tedavisi 

veya önlenmesinde kullanılabileceği araştırmalarla bildirilmiştir (Ruiz- Ramos vd, 2010, ss. 467-472; Sahni vd, 

2009, ss. 1853–1861). C vitamini antioksidan rolüyle osteporoz dışındaki kemik hastalıklarının yönetiminde de 

etkili olmaktadır. Oksidatif stresin arttığı romatoid artrit hastalarında hastalığın ilerleyişini azalttığı 

bildirilmektedir (Khojah vd.,  2016, ss. 285-291). Aynı zamanda C vitamininin analjezik özeliğinin olduğu 

gösterilmiştir. Bu yüzden özellikle Paget hastalığında görülen kemik ağrılarının hafifletilmesinde etkili olmaktadır 

(Carr and McCall, 2017, s. 77).  

C vitaminin kemik sağlığını koruyucu etkisi sadece oksidatif stresi azaltmasındaki rolüyle sınırlı değildir. C 

vitamini, kollojen sentezi sırasında prolin ve lizinin hidroksilasyonu için gereklidir. Hem kollojenin çapraz 

bağlarının oluşmasında rol alarak kemiğin organik yapısını oluşturan tip 1 kollojenin sentezini sağlamaktadır, hem 

de alkalen fosfataz ve osteokalsin gibi kemik yapım belirteçlerinin ekspresyonunu arttırmaktadır (Hasegawa vd., 

2011). Ayrıca, farklı kemik hücre tiplerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Kondrojenik hücrelerin yani kıkırdak 

hücrelerinin farklılaşması ve sürdürülmesinde; osteojenik hücrelerde osteoblastik farklılaşma, proliferasyon ve 

kollojen matriksin oluşumunda; osteoklastik hücrelerde ise erken safhada hücre çoğalmasında, geç safhada hücre 

ölümünde rolü bulunmaktadır (Aghajanian vd, 2015, ss. 1945– 1955).  

Sonuç: 

Mevcut çalışmalara göre B grubu ve C vitaminleri homosistein, oksidatif stres, nörolojik fonksiyon ve büyüme 

hormonları üzerindeki rolleriyle kemik sağlığını olumlu etkilemektedir. Bu yüzden, sınırlı depolanma kapasitesine 

sahip olan bu vitaminlerin, günlük düzenli olarak ve yeterli miktarda alınması kemik sağlığı için önemli 

olmaktadır. Suda eriyen vitaminlerin yetersizlikleri osteoporoz ve kırık için risk faktörlerinden biri olarak 

bildirilmektedir. Bu sebeple, beslenme durumunun taranması ve varsa yetersizliklerin belirlenerek beslenme 

desteğinin etkin olarak planlanıp yürütülmesiyle bu riskin ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. Bununla 

birlikte, suda eriyen vitaminlerin kemik sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin oluşabilmesi için günlük alınması 

gereken dozların belirlenmesine yönelik ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kaynaklar 

Abdou, E., Hazell, A.S. 2014. Thiamine deficiency: An update of pathophysiologic mechanisms and future 

therapeutic considerations. Neurochemical Research, 40: 353–361. Doi: 10.1007/s11064-014-1430-z. 

Aghajanian, P, et al. 2015. The roles and mechanisms of actions of vitamin C in bone: new developments. Journal 

of Bone and Mineral Research, 30(11): 1945–1955. Doi: https://doi.org/10.1002/jbmr.2709.  

Al- Daghri, N.M., Yakout, S., Aljohani, N., Al-Saleh Y., Al-Attas, O.M., McTernan P.G., Alokail M.S. 2017. 

Changes in serum cytokines and vitamin D in Saudi postmenopausal women with osteoporosis. International 

Journal of Clinical Medicine, 10(1): 1179-1185.  

http://dx.doi.org/10.1007%2Fs11064-014-1430-z
https://doi.org/10.1002/jbmr.2709


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1740 
 

Altindag, O., Erel, O., Soran, N., Celik, H., Selek, S. 2008. Total oxidative/ anti-oxidative status and relation to 

bone mineral density in osteoporosis. Rheumatology International, 28: 317-21. Doi: 10.1007/s00296-007-0452-0.  

Bailey, RL., Looker, AC., Lu, Z., Fan, R., Eicher-Miller, HA., Fakhouri, TH., Gahche, JJ., Weaver, CM., Mills, 

JL. 2015. B-vitamin status and bone mineral density and risk of lumbar osteoporosis in older females in the United 

States. The American Journal of Clinical Nutrition, 102(3): 687–694. Doi: 

https://doi.org/10.3945/ajcn.115.108787.  

Bonaccorsi, G., Piva, I., Greco, P., Cervellati, C. 2018. Oxidative stress as a possible pathogenic cofactor of post-

menopausal osteoporosis: Existing evidence in support of the axis oestrogen deficiency-redox imbalance- bone 

loss. Indian Journal of Medical Research. 147(4): 341-351. Doi: 10.4103/ijmr.IJMR_524_18. 

Brönstrup, A., Hages, M., Prinz-Langenohl, R., Pietrzik, K. 1998. Effects of folic acid and combinations of folic 

acid and vitamin B12 on plasma homocysteine concentrations in healthy, young women. The American Journal of 

Clinical Nutrition, 65: 1104–1110. doi: https://doi.org/10.1093/ajcn/68.5.1104.  

Carr, A.C., McCall, C. 2017. The role of vitamin C in the treatment of pain: new insights. Journal of Translational 

Medicine, 15: 77. Doi: 10.1186/s12967-017-1179-7.  

Dai, Z., et al. 2013. Dietary B vitamin intake and risk of hip fracture: The Singapore Chinese Health Study. 

Osteoporosis International. 24: 2049–2059. Doi: https://doi.org/10.1007/s00198-012-2233-1.  

Hankey, GJ. 2018. B vitamins for stroke prevention. Stroke and Vascular Neurology, 3(2): 51-58. Doi: 

10.1136/svn-2018-000156.  

Hasegawa, T., et al. 2011. Morphological assessment of bone mineralization in tibial metaphyses of ascorbic acid-

deficient ODS rats. Biomedical Research, 32(4): 259269. Doi:  10.2220/biomedres.32.259.  

Herrmann, M., et al. 2007. Accumulation of homocysteine by decreasing concentrations of folate, vitamin B12 and 

B6 does not influence the activity of human osteoblasts in vitro. Clinica Chimica Acta,  384: 129–134. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.cca.2007.06.016.  

Herrmann, M., et al. 2009a. Experimental folate and vitamin B12 deficiency does not alter bone quality in rats. 

Journal of Bone and Mineral Research. 24: 589–596. Doi: https://doi.org/10.1359/jbmr.081211.  

Herrmann, M., et al. 2009b. Hyperhomocysteinemia induces a tissue specific accumulation of homocysteine in 

bone by collagen binding and adversely affects bone. Bone, 44: 467–475.  Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.bone.2008.10.051.  

Holstein J.H., et al. 2010. Deficiencies of folate and vitamin B12 do not affect fracture healing in mice. Bone, 47: 

151–155. Doi: https://doi.org/10.1016/j.bone.2010.04.592.  

Khojah, H.M., et al. 2016. Reactive oxygen and nitrogen species in patients with rheumatoid arthritis as potential 

biomarkers for disease activity and the role of antioxidants. Free Radical Biology and Medicine, 97: 285-291. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2016.06.020. 

 

Kim, Y.A., Kim, K.M., Lim, S., Choi, S.H., Moon, J.H., Kim, J.H., Kim, S. W., Jang, H.C., Shin, C.S. 2015. 

Favorable effect of dietary vitamin C on bone mineral density in postmenopausal women (KNHANES IV, 2009): 

discrepancies regarding skeletal sites, age, and vitamin D status. Osteoporosis İnternational, 26 (9): 2329-2337. 

Doi: 10.1007/s00198-015-3138-6.  

Kruger, M.C., Wolber, F.M. 2016.  Osteoporosis: modern paradigms for last century’s bones. Nutrients,  8(6):  

376. doi: 10.3390/nu8060376.  

http://dx.doi.org/10.1007%2Fs00296-007-0452-0
https://doi.org/10.3945/ajcn.115.108787
https://doi.org/10.1093/ajcn/68.5.1104
https://doi.org/10.1007/s00198-012-2233-1
https://doi.org/10.2220/biomedres.32.259
https://doi.org/10.1016/j.cca.2007.06.016
https://doi.org/10.1359/jbmr.081211
https://doi.org/10.1016/j.bone.2008.10.051
https://doi.org/10.1016/j.bone.2010.04.592
https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2016.06.020
http://dx.doi.org/10.3390/nu8060376


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1741 
 

Lewerin, C., Matousek, M., Steen, G., Johansson, B., Steen, B., Nilsson-Ehle, H. 2005. Significant correlations of 

plasma homocysteine and serum methylmalonic acid with movement and cognitive performance in elderly 

subjects but no improvement from short-term vitamin therapy: a placebo-controlled randomized study. The 

American Journal of Clinical Nutrition, 81: 1155–1162. Doi: 10.1093/ajcn/81.5.1155.  

Lewerin, C., Nilsson- Ehle, H., Jacobsson, S., Sundh, V., Karlsson, M.K., Ljunggren, Ö., Lorentzon, M., Kanis, 

J.A., Lerner, U.H., Cummings, S.R., Ohlsson, C., Mellström, D. 2014. Low holotranscobalamin and cobalamins 

predict incident fractures in elderly men: the MrOS Sweden. Osteoporosis International, 25 (1): 131 – 140. Doi: 

https://doi.org/10.1007/s00198-013-2527-y.  

McNulty H., et al. 2002. Impaired functioning of thermolabile methylenetetrahydrofolate reductase is dependent 

on riboflavin status: Implications for riboflavin requirements. The American Journal of Clinical Nutrition, 76: 

436–441. Doi: https://doi.org/10.1093/ajcn/76.2.436.  

Older, M.W., Dickerson, J.W. 1982. Thiamine and the elderly orthopaedic patient. Age Ageing, 11: 101–107.  Doi: 

10.1093/ageing/11.2.101.  

Øyen J., et al. 2017. Dietary choline intake is directly associated with bone mineral density in the Hordaland health 

study. The Journal of Nutrition, 147(4): 572–578.  Doi: 10.3945/jn.116.243006.  

Pepersack, T., et al. 1999. Clinical relevance of thiamine status amongst hospitalized elderly patients. Gerontology, 

45: 96–101. Doi: 10.1159/000022070.  

Roman-Garcia, P., et al. 2014. Vitamin B12-dependent taurine synthesis regulates growth and bone mass. The 

Journal of Clinical Investigation. 124: 2988–3002. Doi: 10.1172/JCI72606.  

 

Ruan, J., et al. 2015. Effect of B vitamin (folate, B6, and B12) supplementation on osteoporotic fracture and bone 

turnover markers: a meta-analysis. Medical Science Monitor. 21: 875–881. doi: 10.12659/MSM.893310.  

Ruiz- Ramos, M., Alberto Vargas, L., Fortoul Van Der Goes, T.I., Cervantes- Sandoval, A., Mendoza- Nu nez, 

V.M. 2010. Supplementation of ascorbic acid and alpha-tocopherol is useful to preventing bone loss linked to 

oxidative stress in elderly. The Journal of Nutrition, Health and Aging, 14(6): 467-472. Doi: 10.1007/s12603-010-

0099-5.   

Sahni, S., Hannan, M.T., Gagnon, D., Blumberg, J., Cupples, L.A., Kiel, D.P., et al. 2009. Protective effect of total 

and supplemental vitamin C intake on the risk of hip fracture—a 17-year follow-up from the Framingham 

Osteoporosis Study. Osteoporos International, 20(11):1853–61. Doi: 10.1007/s00198-009-0897-y.  

Savanelli, MC., Barrea, L., Macchia, PE., Savastano, S., Falco, A., et al. 2017. Preliminary results demonstrating 

the impact of mediterranean diet on bone health. Journal of Translational Medicine,15: 81. doi: 

https://doi.org/10.1186/s12967-017-1184-x.  

Stone, KL., et al. 2017. Effect of combination folic acid, vitamin B6, and vitamin B12 supplementation on fracture 

risk in women: a randomized, controlled trial. Journal of Bone and Mineral Research, 32 (12):2331-2338.  doi: 

10.1002/jbmr.3229.  

Swart, KM., van Schoor, NM., Lips, P. 2013. Vitamin B12, folic acid, and bone. Current Osteoporosis Reports, 

11: 213–218. Doi: 10.1007/s11914-013-0155-2.  

Tanumihardjo, S.A. 2013. Vitamin A and bone health: the balancing act. Journal of Clinical Densitometry: 

Assessment & Management of Musculoskeletal Health, 16(4): 414-419. doi:  10.1016/j.jocd.2013.08.016.  

https://doi.org/10.1093/ajcn/81.5.1155
https://doi.org/10.1007/s00198-013-2527-y
https://doi.org/10.1093/ajcn/76.2.436
https://doi.org/10.1093/ageing/11.2.101
https://doi.org/10.3945/jn.116.243006
https://doi.org/10.1159/000022070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4384513/
https://dx.doi.org/10.12659%2FMSM.893310
https://doi.org/10.1007/s12603-010-0099-5
https://doi.org/10.1007/s12603-010-0099-5
https://doi.org/10.1186/s12967-017-1184-x


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1742 
 

Van Wijngaarden J.P., et al. 2013. Vitamin B12, folate, homocysteine, and bone health in adults and elderly people: 

A systematic review with meta-analyses. Journal of Nutrition and Metabolism. Article ID 486186. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1155/2013/486186.  

Verner A, et al. 2007. Effect of taurine supplementation on growth and development in preterm or low birth weight 

infants. Cochrane Database of Systematic Reviews (4): CD006072. Doi: 10.1002/14651858.CD006072.pub2.  

Villa I., et al. 2017. Betaine promotes cell differentiation of human osteoblasts in primary culture. Journal of 

Translational Medicine, 15: 132.  Doi: 10.1186/s12967-017-1233-5.  

 

 

 

 

  

http://dx.doi.org/10.1155/2013/486186
https://doi.org/10.1002/14651858.CD006072.pub2


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1743 
 

208-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI:  

PİLOT BİR ÇALIŞMA 

INTERNET ADDICTION IN NURSING STUDENTS: A PILOT STUDY 
 

Filiz ADANA1, Safiye ÖZVURMAZ1, Belgin YILDIRIM1, Duygu YEŞİLFİDAN1, Dilek HASSOY1, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 
 
ÖZET 

Amaç: Bu çalışma bir grup hemşirelik öğrencisinin internet bağımlılığı düzeyini ve ilişkili faktörleri belirlemek 

amacı ile yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Kesitsel olarak yapılan araştırmanın anket uygulaması bir üniversitenin hemşirelik bölümü 

öğrencileri ile Mayıs-Haziran 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş 

ulaşılabilen hemşirelik öğrencileri araştırmaya dahil edilmiştir (n=177). Anket uygulaması sınıf ortamında ve 

gözlem altında gönüllülük esasına göre yapılmıştır.  Araştırmada kişisel özellikleri belirlemeye yönelik 7 sorudan 

oluşan anket  formu ve Young İnternet Bağımlılık Ölçeği- Kısa Form kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilme 

kriterleri hemşirelik öğrencisi olmak ve araştırmaya katılmaya gönüllü olmaktır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 

programında ve bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; temel istatistiksel 

analizler ve normal dağılım gösteren değişkenlerde Student t test kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,11±1,75’dır. Öğrencilerin %72,4’ü kadın, %53,4’ünün 

annesi, %35,6’sının babası  ilkokul mezunu, %84,5’inin geliri yeterli, %64,4’ü çekirdek aileye sahip ve %76,4’ü 

düzenli spor yapmamaktadır. Öğrencilerin Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanları 24,92±3,36 olup %45,1’i 

ortalamanın üstünde puan almıştır.  

Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun bağımlılık düzeyleri ortalamanın 

üzerindedir. Öğrencilere internet ve sosyal medyanın etkili, verimli ve güvenli bir şekilde kullanımlarına ilişkin 

eğitimler verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, internet, bağımlılık 

 

ABSTRACT 

Objective: This study was conducted with the aim of determining the level of internet 

dependency of a group of nursing students and the related factors. 
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Material and Methods: Cross-sectional survey was conducted between May-June 2018 and nursing students of 

a university. Nursing students who could not be selected for sampling in the study were included in the study 

(n=177). The data collection was conducted on a voluntary basis in the classroom environment and under 

observation. In the research, a questionnaire consisting of 7 questions was used to determine personal 

characteristics and  Young’s Internet Addiction Test-Short Form. The criteria for inclusion in the study are to be 

a nursing student and volunteer to participate in the research. The obtained data were evaluated in SPSS 21.0 

program and computer environment. n evaluating the data; basic statistical analyzes and Student t test were used 

for variables with normal distribution. 

Findings: The average age of the students participating in the study is 22,11 ± 1,75. 72.4% of the students were 

female, 53.4% were mothers, 35.6% were primary school graduates, 84.5% had sufficient income, 64.4% had a 

nuclear family and 76.4% does not regularly play sports. The Young Internet Addiction Scale scores of the students 

were 24.92 ± 3.36 and 45.1% were above the average. 

Conclusion: The majority of the students in these findings are on the middle of the dependency levels of the 

students. Students should be given trainings on effective, efficient and safe use of internet and social media. 

Key words: Student, internet, addiction 

 

GİRİŞ 

Hızla gelişen ve zenginleşen içeriği ile teknoloji ve internet dünyanın diğer ucundaki insanlarla görüşmemizi, 

ticaret ve alışveriş yapmamızı sağlamakla birlikte, bilgi ve eğitime de katkı sağlamakta, oyun ve eğlenceye de 

imkan vermektedir. İnternetin her geçen gün yaygınlaşan kullanımı, birey ve yaşamı üzerinde kaçınılmaz biçimde 

etkili olmaktadır (Pawlikowskia va ark 2013). 

Bilgi paylaşımının yanı sıra günümüzde internet, haberleşme, alışveriş yapma, sohbet etme, oyun ve eğlenceli 

vakit geçirmek için kullanılmaya başlanmış büyük bir hızla yaygınlaşmıştır. Ancak diğer yandan internet 

bağımlılığı madde kullanımı ve ilişkili bozukluklar bağımlılıklar kapsamında bağımlılık olarak da kabul edilmiştir. 

İnternet bağımlılığı genel olarak, internet başında uzun zaman geçirme ve interneti kullanmayı kontrol edememe 

şeklinde ifade edilmektedir (Karakoç ve Taydaş 2013; Kutlu ve ark. 2016; Mufti ve ark 2017). 

İnternet bağımlılığında koruyucu yaklaşımlar çok değerlidir. Bunun için toplumun değişik kesimlerinde özellikle 

gençlerde durum saptayıcı çalışmalara gereksinim vardır.  

Bu çalışma bir grup hemşirelik öğrencisinin internet bağımlılığı düzeyini ve ilişkili faktörleri belirlemek amacı ile 

yapılmıştır.  
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Araştırma sorusu 

Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyi nasıldır? 

MATERYAL VE METOD 

Kesitsel olarak yapılan araştırmanın anket uygulaması bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri ile  Mayıs-

Haziran 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ulaşılabilen hemşirelik 

öğrencileri araştırmaya dahil edilmiştir (n=177). Anket uygulaması sınıf ortamında ve gözlem altında gönüllülük 

esasına göre yapılmıştır.  

Araştırmada kişisel özellikleri belirlemeye yönelik 7 sorudan oluşan anket formu ve Young İnternet Bağımlılık 

Ölçeği- Kısa Form kullanılmıştır. Young tarafından geliştirilen ve Pawlikowski ve arkadaşları tarafından kısa 

forma dönüştürülen formun Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenirliği  Kutlu ve arkadaşları tarafından 

yapılmıştır. Ölçekte tersten puanlanan madde yoktur. Ölçekten alınan yüksek puanlar internet bağımlılığı 

düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.  

Ölçeğin Alpha katsayısı üniversite öğrencilerinde 0.91, ergenlerde 0.86 olarak bulunmuştur. Araştırmamızda 

Alpha katsayısı 0.87’dir.  

Araştırmaya dahil edilme kriterleri Üniversitede hemşirelik öğrencisi olmak ve araştırmaya katılmaya gönüllü 

olmaktır. 

Elde edilen veriler SPSS 21.0 programında ve bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde; temel istatistiksel analizler ve normal dağılım gösteren değişkenlerde Student t test 

kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Öğrencilerin Özellikleri 

Kişisel Özellikler  Sayı  Yüzde 

Cinsiyet Kadın 126 72,4 

 Erkek 48 27,6 

Anne Eğitim Okur Yazar 23 13,2 

 İlkokul  93 53,4 

 Ortaokul 17 9,8 

 Lise  24 13,8 

 Üniversite ve Üstü 17 9,8 

Baba Eğitim Okur Yazar 12 6,9 
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 İlkokul  62 35,6 

 Ortaokul 34 19,5 

 Lise  50 28,7 

 Üniversite ve Üstü 16 9,2 

Gelir Durumu Yeterli 147 84,5 

 Yetersiz 27 15,5 

Aile Tipi Geniş 17 9,8 

 Tek Ebeveynli 41 23,6 

 Çekirdek 112 64,4 

 Birleşik 4 2,3 

Spor Yapma Düzenli 41 23,6 

 Düzensiz 133 76,4 

Yaş  X±SS 22,11±1,75 (17-31) 

 

 Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,11±1,75’dır. Öğrencilerin % 72,4’ü kadın, %53,4’ünün 

annesi % 35,6’sının babası  ilkokul mezunu, % 84,5’inin geliri yeterli, % 64,4’ü çekirdek aileye sahip ve % 76,4’ü 

düzenli spor yapmamaktadır (Tablo 1).  

Tablo 2. Öğrencilerin Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanları 

Young İnternet Bağımlılığı 

Ölçeği 
X±SS Min-Max 

 24,92±3,36 12-45 

 Sayı Yüzde 

Ortalamanın Altı (24,92 ve 

altı) 
96 54,9 

Ortalamanın Üstü (24,92 üstü) 79 45,1 

 

Öğrencilerin Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanları 24,92±3,36 olup % 45,1’i ortalamanın üstünde puan 

almıştır (Tablo 2).  

 

TARTIŞMA 
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Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel şekilde bazı yeni bağımlılıkların yaygınlaşması söz konusu olmuştur, 

İnternet bağımlılığı da bunlardan biridir.  İnternet bağımlılığı diğer bağımlılıklardan daha erken dönemlerde 

başlamakta, özellikle de çocukluk ve ergenlik dönemlerinde bireyleri etkisi altına almaktadır.   

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,11±1,75’dır. Öğrencilerin % 72,4’ü kız, % 53,4’ünün annesi % 

35,6’sının babası ilkokul mezunu, % 84,5’inin geliri yeterli, % 64,4’ü çekirdek aileye sahip ve % 76,4’ü düzenli 

spor yapmamaktadır.  

Çalışmamızda öğrencilerin Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği puanları 24,92±3,36 ve %45,1’i ortalamanın 

üstünde internet kullanıcısı olduğu bulunmuştur. Savcı ve Ayhan’ın (2017) çalışmalarında da öğrencilerin ölçek 

puanları 30.90±8.29 olup çalışmamıza benzer niteliktedir. Çağır’ın (2010) Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim 

Fakültesi öğrencileri ve Susurluk Endüstri Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencilerinin problemli internet 

kullanımlarının problemli olduğu saptanmıştır. Farzana ve ark. (2017), çalışmalarında Peşaver'deki lisans 

öğrencilerinin çeşitli nedenlerle Facebook'a yoğun olarak katıldığını ve kullandıkları gösterilmiştir. Benzer 

Ölçeklerle yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda da öğrencilerin internet kullanım düzeylerinin yüksek olduğu 

görülmektedir (Karakoç ve Taydaş 2013). Öğrencilerin internet ve sosyal medyanın verimli, etkili akademik ve 

güvenli kullanımı için eğitilmeleri gerektiği sonucu ise kaçınılmazdır. 

 Çalışmanın sınırlılıkları 

Çalışma örneklem grubu ile sınırlıdır. 

Çalışma anket formu ve Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği-Kosa Form ile ilde edilen verilerle ve kullanılan 

analizlerle sınırlıdır.  

SONUÇ 

Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun bağımlılık düzeyleri ortalamanın üzerindedir. 

İnternet bağımlılığında koruyucu yaklaşımlar çok değerlidir. Bunun için toplumun değişik kesimlerinde özellikle 

gençlerde durum saptayıcı çalışmalara gereksinim vardır. Ayrıca öğrencilere internet ve sosyal medyanın etkili, 

verimli ve güvenli bir şekilde kullanımlarına ilişkin eğitimler verilmelidir. 
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Özet 

Türkiye gibi gelişmekte olan ve ekonomik büyüme sorunlarıyla uğraşan ülkelerin nitelikli eğitim ve Ar-Ge 
faaliyetlerine ağırlık vererek yüksek teknolojili ürünleri üretir ve ihraç eder duruma gelmeleri önemlidir. Tarımda 

toplam faktör verimliliğinin payı 2003-2013 yıllarında %1.48 oranında artmıştır. Bu verimlilikteki artış Ar-Ge’den 

kaynaklanmaktadır. 2005- 2015 arası Gıda ve Tarımsal Ar-Ge Harcaması 3 kat artarak 280 milyon TL’den 900 

milyon TL’ye çıkmıştır. Ülkelerin ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve yenilikleri ölçüsünde dünyada söz sahibi 

olduğu düşünülürse tarım sektörünün ihtiyacı olan nitelikli girdi ve yeni teknolojileri yerli imkanlarla 

geliştirilmesini sağlamak ülkemiz ve tarımın sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Tarım, Ar-Ge, sürdürülebilirlik 

Abstract 

Developing countries and by focusing on quality education and R & D activities dealing with the problem of 
economic growth and produces high-tech products exports would come to the state such as Turkey are important. 
The share of total factor productivity in agriculture increased by 1.48% in 2003-2013. This increase in productivity 
is due to R & D. Food and Agricultural R & D expenditures have tripled from 280 million TL to 900 million TL 
between 2005 and 2015. Countries have a say in the world as far as the knowledge they produce, the technology 
they develop and the innovations. It is important to develop qualified inputs and new technologies needed by the 
agriculture sector with local facilities. This issue is important for our country and the sustainability of agriculture. 

Key words: Agriculture, R&D, sustainaility  

 

 

 

 

1.Giriş 

Sürdürülebilir tarım, bir teknik ya da teknoloji değil, bir yaklaşım şeklidir. Sürdürülebilir Tarım Alyansı bu 

yaklaşımı, “ekolojik seslilik, ekonomik varlığı devam ettirebilir, sosyal adalete dayalı ve insancıl” olarak 

tanımlamaktadır. Bahsedilen bu konuların tümü bir arada ve eşzamanlı olarak dikkate alınarak tarımsal sistemlerin, 

tekniklerin uygulanması gerektiğini ifade etmektedir (Anonim 2004). Sürdürülebilir tarım, Birleşmiş Milletler 

(BM) Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun (DÇKK) 1991 yılında yayımlanan sonuç bildirgesinde de, gıda 

güvenliği, türler ve ekosistemler, enerji ve sanayi başlıkları altında farklı açılardan ele alınmıştır. Bu uluslar üstü 

rapor, tüm ülkelerde kendi ülkelerinin yapısı ve ulusal çıkarları dikkate alınarak uygulanmaya başlamıştır (Anonim 

1991). 

Sürdürülebilir tarım kavramı, tarımsal üretimde agronomik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları dengelemeyi 

hedefleyen bir yaklaşım şeklidir. Amaçları, bir yandan tarımda verimliliği korurken diğer yandan da çevreye 

verilen zararı azaltarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmak, tarımla uğraşanların yaşam kalitesini 

yükseltmek ve bu amaçla uygulamaları geliştirilmektir. . Sürdürülebilir tarım kavramı aslında endüstriyel tarımın 
yarattığı sorunları çözebilmek için ortaya atılmış çözüm önerilerinin altında toplandığı bir başlık olarak 

düşünülebilir. Burada öncelikle kabul edilmesi gereken temel kurallar; tarımsal üretim için dünyada gerekli olan 
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kaynakların sınırsız olmadığı ve doğal dengeyi bozarak istenilen ölçüde ve sürekli bir gelişmenin 

sağlanamayacağıdır. (Turhan, 2005). 

Tarımın Marmara Bölgesi’ nde diğer bölgelere göre daha yoğun girdi kullanımı ile yapıldığını ve tüm alt sektörleri 

ile birlikte var olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda birim alanda daha yüksek katma değer oluşturan meyve, 

sebze ve süs bitkileri üretimi açısından da Akdeniz ve Ege bölgelerinin ardından önemli bir kapasiteye sahiptir. 

Ülkemizde bahçe ürünleri ile ilgili olarak, pek çok katma değer artırıcı araştırma çalışması gerek üniversiteler ve 

gerekse de araştırma enstitüleri tarafından yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan 

çalışmalar verim ve kalite artırımına yönelik yeni çeşit, teknik ve teknoloji oluşturma amaçlı çalışmalardır. 

Bu açıklamaların ışığı altında sürdürülebilir tarımı sağlamak için gerekli çalışmalar, bu alandaki gelişmeler ve Ar-
ge ilişkilerinin önemi çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.  

2.Sürdürülebilir Tarım Kavramı ve Tarım Sektörüne Etkisi 

Sürdürülebilirlik kavramı, her tip üretim ya da girişimin mutlak surette en az bir kaynak talep ettiği ve bu kaynağın 

kullanımının hem kendi, hem de diğer kaynak kullanıcılar açısından olası olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi 

temeline oturmaktadır (Pezikoğlu, 2006). Doğal kaynakların kullanılarak tüketildiği ve atıkların üretildiği tek 

geçişli ekonomilerin sağladığı büyüme, sürdürülebilir kabul edilmemektedir. Toplam sermaye (doğal, insan 

sermayesi ve insan eliyle üretilen sermaye) eksilmediği sürece, sürdürülebilirlik olasıdır denilmektedir (Uslu 

1997). 

Yukarıda bahsedildiği gibi sürdürülebilir tarım, tarımsal üretim sırasında ekolojik, ekonomik ve sosyal konuları 

eşzamanlı olarak dikkate almak durumundadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektörü de ekonomik bir 
sektördür ancak aynı zamanda ekolojik çevre ile diğerlerine göre daha iç içedir. Kırsal alanda yapılan tarım, kırsal 

nüfus açısından da son derece önemli bir istihdam alanıdır. 

Tarımın ekolojik çevre üzerinde olumlu ve olumsuz yönleri olduğu gibi, tarım da çevresel konulardan çok fazla 
etkilenen bir ekonomik sektördür. Sürdürülebilir tarım kapsamında toprağın besleme kapasitesinin devamlılığının 

sağlanması, kirlilik etmenlerinden korunması ve üretkenliğinin sürekliliğinin sağlanması esastır. Dolayısı ile bu 
açıdan entegre mücadele, iyi tarım uygulamaları, organik tarım gibi girdi kullanımını akılcılaştıran ve böylece 

girdi maliyetini düşüren tarımsal üretim sistemleri son yıllarda ön plana çıkmıştır. Su, tarımsal üretim için olmazsa 

olmazlardan biridir. Su, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte çok daha az bulunan bir üretim faktörü 

haline gelmiştir. Sulama suyundan elde edilecek verimlilik ve etkinliğin özellikle meyve-sebze üretiminde yüksek 
olduğu IPARD Meyve-Sebze Raporunda (Anonim, 2006b) da belirtilmektedir. Dünyada özellikle son yıllarda 

tarım alanlarını ve su kaynaklarını arttırma çabalarında gittikçe zorlukla karşılaşılmaktadır (Turhan, 2005).  

Sürdürülebilir tarım kapsamında güç ve kaynakların ihtiyaç duyan tüm birimlere adil olarak dağıtılması 

öngörülmektedir. Toprak sermayesi her ekonomik sektör için önemlidir. Ancak, tarım sektörünün olmazsa 

olmazıdır. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan kalitede toprağın diğer ekonomik sektörler tarafından da talep edilmesi 

durumunda adaletin tarım lehine karar vermesi gerekmektedir. Ancak, özellikle Marmara bölgesi her sektörün ve 
nüfusun yoğun baskısı altında bulunmakta ve tarımsal arazilerin amaç dışı kullanımı giderek artmaktadır. 

Unutulmaması gereken konulardan biri de, toprak ve iklim ihtiyaçlarının yapılacak üretimle birlikte ve bir arada 

değerlendirilmesi gerektiğidir.  

OECD Tarımın Çevre Performansı çalışmasında belirtildiği gibi, tarımsal toprakların kaybı önemli ve yaygın bir 

çevresel sorundur. Toprak kaybının en şiddetli hali erozyondur. Toplam tarımsal arazinin %73’ü ve temel tarım 

arazilerinin % 68’i, esas olarak su erozyonu (% 71) ve aynı zamanda rüzgar erozyonu (% 2) olmak üzere erozyon 

riskiyle karşı karşıyadır. Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde arazinin %60’ını erozyona meyilli hale gelmiştir 
(Anonim 2008). Doğal kaynaklar ve temiz kırsal çevre, kırsal kalkınmanın hızlandırılmasında önemli potansiyel 

alanlardan birini oluşturmaktadır. Toprak, su, mera ve orman kaynakları, biyolojik çeşitlilik (gen, tür ve ekosistem 

çeşitliliği), doğal güzellikler; hızlı kentleşme ve sanayileşmenin yarattığı olumsuzluklar, turizm faaliyetlerinin 

plansız gerçekleştirilmesi, yerleşimlerin altyapı eksiklikleri, doğal afetler, bilinçsiz ve aşırı kaynak kullanımı gibi 

faktörler nedeniyle yıpranma tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kontrolsüz ve plansız kentleşme, yerleşme, 

sanayileşme ve turizm faaliyetleri doğal zenginliklerin tahribine, kırsal ekonominin bağımlı olduğu tarım ve kıyı 

alanlarının kirlenmesine yol açmaktadır (Anonim 2006a). 

Biyoyakıt üretimi amaçlı olarak gıda dışı tarıma ayrılan alanların, gıda üretimi ile rekabet eder duruma gelmesi 

olasılığı bulunmaktadır. Bu durum, ürün fiyatlarına olumlu etki yapabilse de, gıda güvencesi açısından sorun 

oluşturabilecektir. 

Çizelge 1’de de özetlendiği üzere sürdürülebilir tarımda üreticinin uzun dönemdeki geliri çok önemlidir. 

Sürdürülebilir bir yaşam için mutlaka geleceğe yönelik planlamalar yapılmalı ve bu planların insanların yaşam 
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standartlarını düşürmeyecek, bireysel özgürlüklerini kısıtlamayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir 

(Turhan, 2005) 

 

Çizelge 1: Sürdürülebilir Tarımın Temel Göstergeleri 
Göstergeler Belirleyicileri 
Üreticinin uzun dönemdeki geliri *Üreticilerin elde ettikleri net gelirin uzun dönemli olması 

*Üreticilerin pazarlama güçlerinin arttırılması ve dış ticaretin geliştirilmesi 
*Kaynakları etkin kılan üretim verimliliğinin sağlanması 

Doğal kaynaklar *Gıda kalitesi ve güvenliği  
*Toprağın durumu 
*Ürün çeşitliliği 
*Su kaynakları 

Çevre *Kimyasal atıklar 
*Sulardaki tuzluluk 
*Doğal kaynaklar üzerine tarımın etkisi 

Yönetimsel Özellikler *Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yerine getirilmesi için eğitim 

çalışmalarının yaygınlaştırılması  
Sosyo-ekonomik etkiler *Tarımda insan odaklı bir gelişmenin sağlanması ve işgücü eğitimi için 

çalışmaların geliştirilmesi 

Tarımsal üretimin devamlılığının sağlanmasında, tarımsal işletmelerin ekonomik olarak yeterli bir varlığa (yeterli 

sermayeye) sahip olmaları, diğer sektörlerde olduğu gibi son derece önemlidir. Bu durumla ilgili olarak, tarımda 

yüksek teknolojiye ulaşmış gelişmiş ülkelerle, verimlilik düzeyi düşük, girdi yoksulu ve yoğun işgücü kullanan 

gelişmekte olan ülkeler arasında gerek yapısal gerekse sorunsal açıdan farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısı ile, bu 

iki tip ülke arasında sürdürülebilir tarımla ilgili alınacak önlemler ve öngörüler de farklılık arz edecektir. Bu 

durum, gelişmiş bölge statüsünde değerlendirilen Marmara Bölgesi için de geçerlidir. Bölgenin bazı kesimleri 

yüksek girdi ve teknoloji kullanımında Ülke genelinin üzerinde bir yapıya sahip olsa da, bazı kısımlarında ciddi 

oranda bir yoksulluk görülebilmektedir. 

Türkiye yaş meyve-sebze ürünleri ihracatında AB önemli bir pazar konumundadır. Avrupa Komisyonu tarafından 

“sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmada ekonomik ve sosyal boyutları tanımlayan göstergeler” adı altında Şubat 

2001'de yayınlanan raporda, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların kalkınma sinerjisinin bir parçası olduğu ve 

sürdürülebilirlik kavramının, bu üç element arasında doğru balansın kurulmasını önerdiği belirtilmektedir 
(Anonim, 2001). Avrupa Birliği'nde (AB) tarım ve çevre bir arada ele alınmakta ve sürdürülebilir bir tarım sektörü 

için sektörün rekabet edebilirliğinin korunması gerektiği Gündem 2000'de de ilk sırada yer almaktadır. 

Türkiye genelinde, sulama yönetimi uygulamalarında orta düzeyde gelişme olduğu bildirilmektedir. Daha etkin 

düşük basınçlı fıskiyeler ve damla sulama teknolojilerinin kullanımının sulama suyundaki payı %4’den %8’e 

yükselmiştir. Bu büyük oranda bahçe ürünleri için geçerlidir. Kısmen damla sulama teknolojisi satın alımında 

uygulanan düşük faizli kredilerin yol açtığı daha verimli sulama teknolojilerinin kullanımındaki artışa rağmen, 

1990-92 ve 2001 arasında hektar başına sulama suyu kullanımı %56 artmıştır. Aynı dönemde OECD ortalaması 

%9 azalmıştır. Bu etkinsizlik yalnızca sermaye yetersizliği ve sulama altyapısından yüksek su kayıplarıyla 

açıklanamamakta, aynı zamanda teknik bilgi eksikliği ve kanallardan buharlaşma yolu ile kayıpların oldukça fazla 

olması ve zayıf danışmanlık hizmetleri gibi sulama sistemlerini yönetmede teknik verimsizlikten de 
kaynaklanmaktadır(Anonim 2008). 

3.Genel Ekonomik Durum Açısından Tarım 

Ülkemizde büyümeye katkısı yönünden tarımın büyük önemi bulunmaktadır. Düşük nitelikli kırsal işgücünün 

istihdamı, ürünlerin dış satımıyla döviz kazanılması, doğal kaynakların kullanımı ve korunması, yatırım sermayesi 

yaratılması ve işleme sanayi, tarımsal girdi sanayi, ticaret, mali hizmetler, ulaştırma, depolama vb. başta olmak 

üzere diğer sektörlerle güçlü etkileşim içinde bulunulması milli hasılanın büyümesine katkı sağlamaktadır 

(Kıymaz, 2008).  

Tarım, ekonomik bir sektör olmanın yanı sıra farklı sosyal ve kültürel değerlere de sahiptir. Özellikle gıda 

güvencesinin sağlanması, doğal afetler, uluslararası piyasalarda olabilecek fiyat dalgalanmaları, kırsal nüfusun 

yerinde istihdamı gibi konular da tarım sektörünü diğer ekonomik sektörlerden ayırmakta ve politikaların 

oluşturulmasında önem taşımaktadır. 

Mevcut politikaların etkinliğini yitirmesi nedeniyle, içinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde tarım Avrupa 

Birliği ile entegrasyonda tarım öncelikle geliştirilesi gereken bir sektör olarak belirmekte, Dünya Bankasının 

liberalleşme politikaları ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları karşısında zorlanmakta ve uyumu güçleştirmektedir. 
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Bugüne kadar uygulanmakta olan kendi kendine yeterli olmaya yönelik politikaların çok taraflı anlaşmalarda yer 

aldığı şekliyle, gerekli görülen Tarım Reformları çerçevesinde değişerek, ülkelerin önemli ürünlerde kendine 

yeterli olma politikaları yanında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ürünleri yetiştirmeleri ve piyasa fiyatlarına 

hassasiyeti artırıcı politikaların benimsenmesi  öngörülmektedir.  

Gelişmekte olan ülkeler için gıda güvencesi ve fiyatlar ile gelirlerdeki istikrarsızlığın giderilmesi birincil amaç 
iken, gelişmiş ülkelerde gelir ve refahın korunması, gıda güvenliği ve tarımın sürdürülebilir kapasitesinin 

korunması (nüfusun korunması, çevreye duyarlılık v.b.) önem kazanmaktadır. Piyasa-fiyat etkileşimi bakımından 

incelendiğinde, güçlü lobi ve üretici örgütleri bulunmadığı takdirde tarım sektöründe üreticiler genelde tam rekabet 

ortamında bulunmaktadır. Yani, girdi ve çıktı piyasalarında pazar güçleri zayıftır. Öte yandan, arz ve talebin fiyat 

esneklikleri genelde düşüktür. Bu nedenle, üretim ve tüketimde meydana gelen dönemsel dalgalanmalar arz-talep 
dengesizliği sonucunda fiyat ve üretici gelirinde istikrarsızlık yaratmaktadır (Kıymaz 2008, Uzun ve Güngör 

2014)). 

Son iki yıldan bu yanan yaşanan dünya tarım ve gıda ürünleri fiyat artışları, tüketiciler (işleme sanayi ve son 

tüketiciler dahil) açısından olumsuz etki yapmakta, çiftçiler açısından ise, girdi fiyatlarının da artması nedeniyle, 

üretim maliyetini yükseltmektedir. 

Öte yandan, fiyatlar orta ve uzun vadede yüksek seyretmeye devam ederse reel gelir kaybına uğrayacak olan yoksul 

kesimlere yönelik sistemli ve standart bir yardım programı kurgusunun oluşturulması için merkezi ve yerel 

otoritelerin önlemler alması gerekebilecektir. Son iki yıldır yaşanan fiyat artışlarının farkı ise, tüm temel ürünlerde 
fiyat artışlarının aynı zaman diliminde yaşanması ve bu defa fiyatların uzun dönemli olarak yüksek seyredebileceği 

beklentisinin oluşmasıdır. Bu beklentinin ortaya çıkması ise, tarım ürünleri arz eksikliklerinin de etkisiyle 

fiyatlarda görülen dalgalanmaların uzun sürmesi ve tarım piyasalarının enerji gibi diğer piyasalarla olan etkileşimi 

ile açıklanabilmektedir. Diğer taraftan, petrol fiyatlarındaki artışlar üretim maliyetleri yanında taşıma 

maliyetlerinin de artmasına neden olmuştur (Kıymaz ve Saçlı 2008). Petrol fiyatlarındaki artışlar girdi (gübre, ilaç, 

tohum gibi) fiyatlarında da artışlara neden olmuştur. Tarım ve gıda ürünleri fiyatları artış gösterse de bu durum 

çiftçi eline geçen fiyatlara çok fazla yansımamış hatta ürün bazlı yaşanmıştır. 

 

4.Tarım Sektöründe Etkili Olan Diğer Konular 

4.1.Desteklemeler 

Tarım kesiminde desteklemelerin gerekliliğini anlamak için öncelikle tarım kesiminin özelliklerinin ve diğer 

kesimlerden farklılıkların anlaşılması gerekmektedir. Bu özellikler kısaca şöyle özetlenebilir. Tarım kesiminin en 

önemli özelliği tarımsal üretimin büyük ölçüde üreticinin kontrolü altında olmayan doğa koşullarının etkisi altında 

olmasıdır.  Tarımsal üretimin gerçekleşmesi uzun bir zaman süreci gerektirdiği için, talep baskısına cevap vermek 

üzere tarımsal ürün arzı hemen artırılamamakta, dolayısıyla kısa dönemde tarımsal ürün arzı düşük bir esneklik 

göstermektedir. Tarım kesimi ikili bir yapı gösterir. Tarımsal ürünler, birisi pazar, diğeri de öz tüketim olmak 

üzere iki amaçla üretilmektedir. Tarımsal fiyat politikası açısından önemli olan kısım piyasa için yapılan üretimdir. 

Tarım kesiminde sanayi kesiminin aksine, azalan verim kanunun geçerlidir. Bu durum tarım kesiminde fazla 

sermaye kullanılmasını önlemekte, dolayısıyla sermaye-yoğun teknolojinin uygulanmasını sınırlı kılmaktadır.  

Çok sayıda ve dağınık olan tarımsal işletmeler ürettikleri ürünleri genellikle tam  rekabete çok yakın piyasalarda 

sattıkları halde, ihtiyaçları olan girdileri  oligopolistik, hatta bazı hallerde monopsonistik piyasalardan 
sağlamaktadırlar. Devlet müdahalesi olmadığı takdirde, tarımsal üreticiler bu piyasa koşullarına göre, gerek girdi 

satın alırlarken, gerekse ürünlerini arz ederlerken iki yönlü sömürüye açık durumdadırlar. Bütün bu nedenlerin 
etkisiyle tarımın ve tarım ürünleri fiyatlarının desteklenmesi gerekmektedir. 

Tarımsal alanda ürün deseni ve işletme bazında üretim planlamasında etkili olan faktörler içinde önemli olanları 

aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz; 

Desteklemelerin ortaya çıkardığı değişiklikler 

Yeni tür ve çeşitler ile yeni tarımsal bilginin ortaya çıkardığı değişiklikler 

Bitkisel üretimde “türler” arasındaki rekabet 

Toprak, su ve iklim faktörlerinin seçiciliğinin dikkate alınıp alınmadığı 

Genel ekonomik göstergeler 

Toprak sermayesinin rant amaçlı kaybı 

Dış ve iç piyasalardaki hareketlilik, pazarlama zincirinde yer alan aktörlerin tavırları 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1753 
 

Tarımsal üretimde, işgücü, toprak, hayvan ve makine sermayesi çok az hareketliliğe sahiptir. Bu nedenle, bu tip 

sermayenin üretimde değişime neden olma olasılığı çok düşüktür. Değişim esas itibarıyla ürün ve girdi 

fiyatlarındaki değişimle gerçekleşir. Tüm bunların yanında, kimi zaman tarımsal işletmelerin, çoğu zaman da 

tarımsal ürünlerin birbiri ile rekabet etmesine neden olan destekleme politikaları ise üretim deseninin değişiminde 

son yıllarda önemli bir rol oynamaktadır. Ürün desenini etkileyen bir diğer önemli konu ise, pazarlama zinciri 

içinde yer alan aktörlerin tutumu ile iç ve dış piyasaların bu zincir içinde aldığı konumdur. 

Dünya Bankası çalışmalarına göre, uygulamanın ilk yıllarında DGD (Doğrudan Gelir Desteği) ödemeleri ile Türk 

çiftçilerin gelirlerinden tarımsal sübvansiyon kesintileri yapılmak suretiyle çiftçilere yansıtılan gelir kaybının 

yalnızca yarısı karşılanmış, ancak DGD’ nin tarımsal çıktının düşüşü üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur (2001-2002 
yıllarında %-4). En belirgin üretim düşüşlerinin kaydedildiği İç ve Güneydoğu Anadolu’da sübvansiyon 

kesintilerinden kaynaklanan gelir kaybının tamamının DGD ödemeleri ile karşılandığı, ancak Marmara, Ege ve 

Karadeniz bölgelerinin ticari bölgelerinde en büyük tarımsal gelir düşüşünün gözlendiği belirtilmektedir (Anonim 

2006b). 

Tarıma verilen destek 1980’lerin ortasından beri büyük ölçüde değişiklik göstermiştir, fakat OECD ortalamasının 

altında kalmıştır. Çiftçilere destek %30’luk OECD ortalamasıyla karşılaştırıldığında 1986-88’de %16 iken 2002-
2004’te %25’e yükselmiştir (OECD Üretici Destek Tahmini ile ölçüldüğünde). Çiftçilere destek geleneksel olarak, 

çevreye baskı ve üretim yoğunluğunu en çok teşvik eden yardım çeşidi olan pazar fiyat desteği ve girdi 

sübvansiyonları aracılığıyla sağlanmıştır. 2001- 2005 dönemindeki Tarımda Reform Uygulama Projesi (ARIP), 

bu destekleme yöntemlerinin azaltılmasına yol açmış ve üretime bağlı olmayan Doğrudan Gelir Desteğiyle (DGD) 

değiştirmiştir. Çiftçilere desteğin yaklaşık %80’i 2002-04 arasında üretime bağlı sağlanırken girdi 

sübvansiyonlarının payı %30’dan %2’ye düşmüş, DGD ödemeleri desteğin %18’ini oluşturmuştur. GSMH’ da 

tarımsal desteğin toplam payı %3.5’ten (1968-88) 1999’da %7’ye yükselmiş 2004-2006 arasında ise %4 civarına 

düşmüştür (Anonim 2006b).  

4.2.Küreselleşme 

1980'lerin başından itibaren ortaya çıkan üçüncü küreselleşme hareketi, ekonomik faaliyetlerin uyması gereken 

kurallara bazı değişiklikler getirmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma olarak tanımlanan bu süreç esas itibarı ile son 

tüketicinin sağlıklı beslenme ihtiyacını ve kaynakların adil kullanımını öngörmektedir. Farklı kurumsal 

platformlarda çevre odaklı tanımlansa da, ekonomik sektörler açısından varlığın devamlılığı ve katma değer 

artışının sağlanması olarak dikkate alınmaktadır. İşlenmiş gıda sektöründe olduğu gibi, taze olarak tüketilen bahçe 

ürünlerinde de, üretim ve pazarlama hizmetlerinde, “organik”, “EurepGap”, “İTU” ve “Coğrafi İşaretleme” gibi 

kavramlar altında, kalite yönetimine yönelik kontrol ve sertifikasyon uygulamaları giderek artmakta ve 

çeşitlenmektedir. Ülkelerin tarımsal yapılarına bağlı olarak bazı değişiklikler gösterse de, uluslararası tüketici 

talepleri ve ulusal/uluslararası mevzuatlar, tarım ürünleri açısından bu sertifikasyon zincirini zorunlu hale 

getirmektedir. Sertifikasyon ise üretim maliyeti üzerinde artırıcı etkiye sahiptir. İzlenebilirlik ile çevre ve insan 

sağlığının dikkate alındığı bu uygulamaların yanı sıra, “doğal ürünler” başlığı altında sağlık ve çevre koşulu 

öngördüğü belirtilen ürün grubu da, sağlık eksenli olarak tüketiciye sunulmaktadır (Pezikoğlu 2008). Marmara 

Bölgesi orman alanları açısından da son derece zengindir. Orman alanları içinde yer alan doğal ürünlerin (kekik, 

dağ çileği vb.) gibi ürünlerin toplanması ve doğal ürün olarak çok rahat ve herhangi bir maliyeti olmadan 

tüketicilere sunulması, tarımsal üretimde haksız rekabete neden olmaktadır. Aynı zamanda, sınırlı miktarda olan 

doğal kaynakların sınırsız tüketim içinde kaybolmasına neden olabilmektedir.  

Endüstrileşme ve küreselleşme olgusu geliştikçe gıda üretim ve dağıtım yapısının, küresel bir pazarda daha 

yarışmalı hale geleceği, etkin ve tüketici isteklerine daha duyarlı olacağı, daha az devlet desteğine gerek duyacağı 

ve yeni teknolojilere daha kısa sürede uyum sağlayacağı iddia ve beklentileri bulunmaktadır. Buna karşılık 

günümüzde küreselleşme ve endüstrileşmenin bu yararları sağlamadığı, aksine insanlığa ve çevreye zarar verdiği 
konusunda görüş ve iddialar da yoğunluk kazanmaktadır. Gıda ürünleri ve tohum gibi temel girdilerin üretim ve 

dağıtımındaki tekelleşme milyonlarca üreticiyi tehdit ederken, endüstrileşen tarım ve küreselleşen ticaret kırsal 

yasam, çevre, gıda güvenliği, gelir dağılımı ve biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir (Rehber, 2006).  

4.3.Tarımsal Sanayi ve Hizmetler: 

Tarım sektörü, pek çok açıdan tarıma girdi sağlayanlar ve tarımın hammadde olarak kullanıldığı sanayi ile birlikte 

değerlendirilmek durumunda olmaktadır. Düşük kar marjı ile çalışan çiftçiler, girdi fiyatlarında yaşanan artışlardan 

ve ürün pazarlamasında yer alan aktörlerin tutumlarından ciddi anlamda etkilenmektedir. Dolayısı ile sektör için 

hazırlanan politik öngörülerin diğer sektörlerle beraber değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Tarım hem girdi hem de hammadde olarak sanayi ile birebir ilişkili bir ekonomik sektördür. Üretilen ürünlerin bir 

kısmı hammadde olarak son tüketime uygun olsa da çoğunluğu işleme sanayine ihtiyaç duymaktadır. Pek çok 
raporda tarım sektöründe yaşanan gelişmeler, yalnız hammadde üretimi (bitkisel ve hayvansal üretim) dikkate 
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alınarak gerçekleştirilmekte, transfer etkisi kesin olarak ortaya konulamamaktadır. Marmara Bölgesi, özellikle 

katma değeri yüksek olan meyve-sebze işleme sanayi ve üretimi açısından da son derece önemi bir bölgedir.  

Tarımsal üretimde kullanılan girdiler içinde tohumluk, fide ve fidan üretiminde özellikle bitkisel tohum sanayinin 

çokuluslu firmalar tarafından organize edilmesi, girdi üretimini standardize ederken, fiyatını da yükseltmektedir. 

Ulusal tohum firmalarının çokuluslu firmalar karşısındaki rekabet şansı giderek azalmaktadır. Yerel tohum ve 

genetik kaynaklardan bu açıdan yararlanılması, patent hakkı değerinin de yine ulusal hesaplarda yer alabilmesi 
açısından önemlidir. Bölgede yapılan pek çok araştırma çalışması ile, bölgede yer alan genetik materyaller 

toplanmış, selekte edilmiş ve üreticilere sunulmuştur. Pek çok sürdürülebilir tarımsal üretim sisteminde, hastalık 

ve zararlılara karşı dayanıklılığının fazla olduğu düşünülen yerli genotiplerden elde edilmiş verim kabiliyeti 

yüksek materyalin kullanımı oldukça önemlidir. Böylece, toprak ve su kaynaklarının pestisit kirliliğinden 

korunması, ilaçlama yapan çiftçi açısından sağlıklı üretim ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Ulusal Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilmiş pek çok yeni çeşit yeterli yayım faaliyetleri yapılamadığından 

ve çiftçilerin yeni tesisler için yeterli sermaye birikimlerinin olmayışı nedeni ile uygulamada yerini alamamaktadır. 

Son yıllarda özellikle gübre fiyatlarında çok önemli artışlar yaşanmıştır. Bu durum, optimal verim düzeyine 

erişememiş pek çok işletmede üretim maliyetini olumsuz etkilemektedir.  

Tarım ürünleri gıda sanayi açısından hammadde sağlayıcısı durumundadır. Enerji ve petrol fiyatlarındaki artışlar, 

gıda sanayinin üretiminde de maliyet artırıcı bir etkiye sahiptir. İhracata dayalı üretim yapan sanayide, döviz 

kurları ve pazar kayıpları sanayicileri çok zor şartlarda çalışır duruma getirmiştir. 

Marmara Bölgesi, büyük perakendeciler (zincir marketler, hipermarketler) ve üç büyük şehirdeki potansiyel 

tüketiciler açısından da zengin bir konumdadır. Büyük perakendeciler, kendi markaları adı altında fason üretim 

alternatifi sunduğu gibi, çiftçiler açısından da doğrudan alıcı konumunda olabilecek aktörlerdir. Ancak, bu üretici 

örgütlüğü, sürekli ve standart üretim yapabilecek KOBİ’ler olmadan gerçekleşebilecek bir konu değildir. 

Bölgede Toptancı Halleri, tüketici bölge hali şeklinde çalışmaktadırlar. Antalya ve İzmir’de olduğu gibi üretici 

bölge hali çalışmaları da yapılmalıdır. 

Nakliye sektörü, Bölgenin güçlü olduğu sektörlerden birini oluşturmaktadır. Ancak, tarım ürünlerinin önemli bir 

kısmı çabuk bozulabilen türlerden oluşmaktadır ve taşımacılıkta soğuk zincirin dikkatle devamlılığının sağlanması 

gerekmektedir. 

Soğuk hava depoculuğu da bölgede özellikle kırsal alanda istihdam olanakları oluşturmak ve bölgenin meyve-
sebze üretiminin değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Depoların modernize edilmesi, üretici örgütlerinin 
depo ihtiyaçlarının desteklenmesi, ürün sınıflama ve paketleme gibi ilk işlemlerin depolarda yapılması 

projelendirilmesi gereken konular içinde yer almalıdır. 

4.4.Üretici Örgütlenmesi: 

AB’de üretici örgütleri pazarlama kanalında önemli bir aracı konumundadır. Ancak Türkiye’de kooperatifler 

içinde pazarlama faaliyetini yapan büyük işletmelere sahip kooperatiflerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 

bulunması, tarımsal politikaları belirleyen Tarım ve Orman Bakanlığının politik etkisini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Buna benzer şekilde özellikle örtü altı süs bitkileri üretiminde de Ziraat Odalarına ve Ticaret 

Odasına kayıtlı olarak üretim yapan üreticiler bulunmaktadır. Bu üreticilerin oluşturduğu birlikler de yine farklı 

kurumsal kimliklerle ve birbirinden kayıtsız olarak faaliyette bulunmaktadır. 

4.5.Ar-Ge: 

Marmara Bölgesinde; 

Ziraat Fakültesine sahip üç Üniversite: 

Uludağ Üniversitesi, Bursa 

Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı sekiz Araştırma Enstitüsü ve araştırma faaliyeti yürüten iki kuruluş 

bulunmaktadır: 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova (Merkez Enstitü) 

Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa (Merkez Enstitü) 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sakarya  
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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne 

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Kırklareli 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Tekirdağ 

Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Balıkesir 

Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul 

Çanakkale İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü 

Tekirdağ İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü 

Sürdürülebilir tarım, verimliliği ve üretim faktörlerinin etkin kullanımını öngören bir kavramdır. Verimlilik ile 

işletmelerin ekonomik varlıklarını sürdürmeleri ve dolayısı ile çiftçi gelirlerinde iyileşmenin sağlanması 

beklenmektedir. Üretim faktörlerinin etkin kullanımı, maliyet düşürücü etkinin yanı sıra toprak, su, insan ve 

hayvan sağlığının korunması açısından da önem taşımaktadır. Tarladan sofraya güvenli gıda kavramı ile birlikte 

“yeşil pazarlama” denilen yeni bir pazarlama sistemi ortaya çıkmıştır. Bu kavram, pazarlama hizmetlerinin  
yanı sıra üretimde de çevre ve insan sağlığının güvence altına alınmasını, firmaların  
toplumsal sorumluluklarının da bulunduğunu, üretilen ürünün “etiketlenmesi” ve “sertifikalandırılmasını” 

içermektedir. 

Çiftlikte üretimde kullanılan girdilerin çevre duyarlılıklarının olması, çiftçilerin çevre ve insan sağlığı açısından 

bilinçlendirilmesi, üretilen ürünlerin işleme sanayinde yine aynı duyarlılıkta katma değer kazanması 21. yüzyılın 

yükselen piyasa beklentisini oluşturmaktadır.  

Kırsal Kalkınma Stratejisinin hazırlığında, sektörün rekabet gücünün artması yönünde en önemli müdahalelerin; 

verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılması, tarım-sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işleme sanayinin 

ihtiyaçlarına uygun ve kaliteli hammaddenin sağlanması, tarım ve gıda sektörünün piyasa koşullarına ve tüketici 

beklentilerine uygun üretime yönelmesi olacağı belirtilmektedir. Aynı raporda, bu müdahalelerin, tüm unsurlarının 

hayata geçirilmesinde; sektörün bilgi ve örgütlenme düzeyinin yükseltilmesine, ileri tarım teknolojileri ve bilgi 

teknolojilerinin sektörün gelişmesine katkısının artırılmasına, yenilikçilik ve AR-GE kapasitesinin geliştirilmesine 

önem verilemesi ihtiyacından bahsedilmektedir (Anonim 2006a, Karakaş ve Adak 2014).  

Gerek Üniversiteler ve gerekse Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde verimli, hastalık ve 

zararlılara dayanıklı yeni çeşitler geliştirilmiş ve bu çalışmalar yeni teknolojiler kullanılarak devam etmektedir. 

Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda örneğin bodur meyve yetiştiriciliği, yeni ambalaj ve işleme teknikleri 

konusunda bilgi birikimi sağlanmıştır. Çeşitli platformlarda ve özellikle de Tarım İl Müdürlüklerinin yayın 

çalışmaları ile bu bilgi ve teknolojilerin benimsetilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ancak, özellikle 

faydalanıcıların bu çalışmalarda birebir yer alması, ortaya çıkacak yeni teknik ve teknolojinin daha çabuk 
uygulamaya geçirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Tarımsal üretimin artırılması ancak, bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş yeni teknolojilerin tarımda kullanılmasıyla 

sağlanabilir. Türkiye; dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek, ithal etmek yerine kendi teknolojisini geliştirmek ve 

kullanmak, gelişmiş ülkelere bağımlı kalmamak, gıda güvenliğini sağlamak için Ar-Ge yapmak zorundadır. Var 

olan uygun ekolojik koşulları değerlendirecek bilimsel yöntemlerle yapılacak tarımsal araştırmalar, tarımsal 

karlılığı artıracak, çiftçilerimizin yaşam düzeyini yükseltecek ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu açıdan 

aşağıda bazı öneriler sunulmuştur. 

Öneriler 

Bölgede küçük ve orta ölçekli çiftlikler ve büyük işletmeler bulunmaktadır. Bu iki tip işletmenin destekleme 

çalışmalarında kırsal alanların gelişmişlik ve girdi kullanım düzeylerine göre daha küçük bölgeler ölçeğinde 

uygulamaların hayata geçirilmesi, 

Gıda güvencesinin sağlanması amacına yönelik olarak, üretim politikalarının belirlenmesinde kalite ve verimlilik 
artışları sağlayacak uygulamaların desteklenmesi, 

Çiftliklerin yapısal iyileştirmeleri açısından destekleme çalışmalarının yapılması, ürün sigortalaması için gerekli 

olan şartları sağlayabilecek hale getirilmesi (özellikle sera üretimi konusunda alt yapı yetersizlikleri 

bulunmaktadır), 

Ürün fiyatlarından çiftçilerin olumsuz etkilenmesini önleyecek telafi edici ödemeler ve pazarlamada alternatif 

yaratılabilmesi amacıyla depolama alt yapısına sahip üretici örgütlüğünün sağlanmasına yönelik teşvik tedbirleri, 
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Sulama yatırımlarından küçük çiftçilerin de yararlanabilmesi amaçlı, değişik kaynaklardan destekli kırsal 

kalkınma projelerinin, üretici örgütlüğü ile birlikte gerçekleştirilmesi, 

Çiftçi ve sektörde yer alan KOBİ’lerin kalite, standartlar ve verimlilik konusunda ihtiyaç duyduğu eğitim 

çalışmalarının daha sık yapılması, bu açıdan üretici örgütlülüğünün devreye sokulması, 

Yöresel ürünlerin, ürün yelpazesinin artırılması ve işleme sanayinde değerlendirilmesi çalışmalarına önem 

verilmesi, 

Kırsal alanda farklı istihdam alanlarının yaratılabilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, mevcut küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin (depolama, paketleme evleri, işleme firmaları) uluslararası standartlarda üretim 

yapabilmelerine yönelik destek ve teşvik mekanizmalarının kullanılması, 

Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen verimli yeni çeşitlerin üreticilere ulaştırılmasında 

devlet desteğinin kullanılması, bu yeni çeşitlerin benimsenmesinde öncü üreticilerin desteklenmesi, 

İklim değişikliği kapsamında bölgede, çiftçi ve firmaların katılımı ile oluşturulacak yeni araştırma çalışmalarının 

teşvik edilmesi, 

Geliştirilen yeni çeşitlere ait tohum, fide ve fidan üretiminde ismine doğru çoğaltımın yapılması ve yurt dışından 

ithal edilen üretim materyalinde karantina kapsamında olan hastalık ve zararlılar listesinin yenilenmesi ve böylece, 

yurt içine hastalık ve zararlı girişinin engellenmesi, 

Yeni kurulacak meyvecilik tesislerinde toprak analizinin mutlaka gerçekleştirilmesi, bu analizlerin gezici toprak 
analiz araçlarından daha ziyade, konusunda uzmanlaşmış akredite olmuş özel ya da kamu laboratuarlarınca 

yapılmasının özendirilmesi, 

Arazi toplulaştırması yerine ortakçılık sisteminin düzenlenmesi ve destekleme mekanizmalarında dikkate alınması 

daha yapılabilir gözükmektedir, 

Taşımacılık sektörü ve ambalajlamada yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve enerjinin etkin kullanımı gibi 

çalışmaların teşvik edilmesi. 
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Özet 
 
Günümüzde sürdürülebilir tarıma katkıda bulunan ekolojik tarım, geleneksel tarımın yarattığı sorunları 

çözebilecek seçeneklerden biri olarak görülmektedir.1930’lu yıllardan başlayarak günümüze kadar farklı ülkelerde 

ve farklı boyutlarda gelişim gösteren ekolojik tarım, 1980’li yıllarda ticari boyut kazanmış, 1985-86 yıllarında da 

gelişimi ülkemize yansımış, ve özellikle kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyla dışsatıma konu olmuştur. 

Günümüzde yaklaşık 80 milyon hektar olan dünyadaki ekolojik tarım alanlarında üretici sayısı yaklaşık 2 milyon, 

ekolojik ürün pazarı ise 72 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bursa İli’nin ise, ekolojik tarım üretiminde son 

yıllarda gösterdiği gelişmelerle ülke genelinde önemli bir yeri bulunmaktadır. 2016 yılında Bursa'da 167 üretici 
tarafından 5334 dekarlık bir alanda ekolojik tarım faaliyeti yürütülmektedir. Bursa İli’nde özellikle dağ ilçelerinde 

ekolojik tarıma elverişli araziler çoğunlukta olup ekolojik tarımın gelişmesi için yoğun çalışmalar devam 

etmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Bursa, ekolojik, SWOT 
 
Assessment of Ecological Agriculture Possibilities of Bursa Province by SWOT Analysis 
Abstract 
Ecological agriculture, nowadays contributing to sustainable agriculture, is seen as one of the options to solve the 
problems created by traditional agriculture. Starting from the 1930s, ecological agriculture, which has developed 
in different countries and different sizes, has gained commercial size in the 1980s. Reflection of development to 
our country in 1985-86. The exports are mainly dried grapes, dried figs and dried fruits. Today, approximately 80 
million hectares of ecological farming in the world, the number of producers is approximately 2 million, ecological 
product market has reached the level of 72 billion dollars. Bursa Province has an important place in the whole 
country in terms of the developments it has shown in recent years in the production of ecological agriculture. In 
2016, a field farming activity of 5334 decares has been carried out by 167 farmers in Bursa. In Bursa, especially 
in the mountain regions, there are mostly organic arable land, and intensive studies are continuing for the 
development of organic agriculture. 
Key words: Bursa, ecological, SWOT 
 
1.Giriş 
Günümüzde, her gün önemli sayıda artan bilinçli tüketiciler sağlıklı yaşam, toprak ve su için ekolojik ürünlerin 

tüketimine yönelmektedirler. Bu yeni ve modern anlayış tüketicileri ekolojik felsefeye yönlendirmektedir. 

İnsanlar, sağlıkları ve çevreleri için ekolojik ürünlerin önemli olduğunu her gün daha fazla görmekte ve aileleri ile 
kendilerinin sağlıklı yaşamları için güvence verilen kaliteli ürünleri tüketmek istemektedirler. Dünyada, 

kullanılabilir tarım arazisi ve sulama kapasiteleri gittikçe azalmaktadır (Ak ve Atay, 2008). Bu nedenle tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilir bir tarım stratejisinin uygulanması gerekmektedir. Tarımsal 

tekniklerin gerektiği gibi uygulanması ve girdilerin bilinçli kullanılması ekolojik tarım gibi doğa dostu üretim 

metotlarının yaygınlaştırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca ekolojik tarımın yaygınlaştırılması; çevre 

kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlayacak, ekosistemde sarsılan doğal dengeyi yeniden tesis edecek, biyo 

çeşitlilik ve sürdürülebilir tarımın teminatı olacaktır (Aksoy, 2001). 
Ekolojik tarımın dünyada son yıllarda hızla gelişim göstermektedir. Toplamda 80 milyon hektar alan ile dünya 

tarım alanlarının yaklaşık % 1' lik kısmında ekolojik tarım yapılmakta, bütün dünyada ekolojik tarım yapan üretici 

sayısının yaklaşık 2 milyon olduğu, ekolojik ürün pazarının ise 72 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilinmektedir. 

Türkiye'de ise ekolojik tarım yapılan alanların toplam tarım alanları içerisindeki payı yüzde 2,2’dir. 
Bursa'da ekolojik üretim 2004 yılında başlamıştır. Genellikle Doğancı ve Nilüfer barajları havzasında bulunan 

köyler olmak üzere Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Keles, Orhaneli, Büyükorhan, Kestel, Mustafa kemal Paşa, 

Karacabey, Mudanya, Gürsu olmak üzere 11 ilçede ekolojik tarım üretimi yapılmaktadır. 2015 yılında Bursa'da 

158 üretici tarafından 5654 alanda ekolojik tarım faaliyeti yürütülmektedir.Bursa'da yapılan ekolojik tarım üretimi, 

Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bunun sebebi de İl’de konvansiyonel tarımın yoğun olarak yapılması, 
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ekolojik tarım yapılan köylerde yaşayan nüfusun yaşlı ve tarım dışında gelir kaynağının bulunması, sertifikasyon 

ücretlerinin üretici için yüksek olması, üreticilerin ürünlerini pazarlamakta zorluk çekmeleri, mücadele 

yöntemlerinin zor ve pahalı olması, çiftçilerin eski alışkanlıklarından vazgeçememeleridir. Ancak özellikle dağ 

yöresinde özellikle organik tarıma elverişli araziler bulunmakta ve üreticilerin organik tarıma ilgisi artmaktadır.Bu 

çalışmada Bursa İli’ndeki ekolojik tarım olanaklarının gelişmesi için neler yapılabileceği üzerinde durulacak 
fırsatlar ve tehditler SWOT analizi ile değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
 
2. Bursa İli’nde Ekolojik Tarımın Mevcut Durumu 
Ülkemiz tarımında önemli bir yer tutan Bursa ili, tarım alanı açısından toplamda çok da büyük alanları bünyesinde 

barındırmamasına karşın, tarımsal üretim ve pazarlama açısın-dan büyük öneme sahiptir. Bursa ili 1 081 954 hektar 
alan üzerinde bulunup, bunun % 40’ı olan 429 323 hektar alanda tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Yeniliklere ve 

gelişimlere açık bir çiftçi kitlesine sahip olan ilde, tarımsal sanayi ile olan uyumu büyük oranda sağlamasının 

verdiği avantajlarla il ekonomisine ve ülkemize büyük katkılar sağlamaktadır (Vural ve ark, 2013).İklimsel 

özellikleri, su kalitesi ve flora-faunasıyla coğrafyasında çok özel bir yer oluşturan Bursaİli ekolojik tarım için ideal 

bir ortama sahiptir.Bursa'da ise 2004 yılında başlatılan ekolojik tarım üretimi yıllara göre düşüş göstermekle 

birlikte 2016 yılında tekrar bir ivme kazanmıştır. (Çizelge 1). Bursa İli’nde ekolojik tarımın da önemli 

sorunlarından biri olan işletmelerin küçüklüğü, etkin bir üretim yapılmasını engellemektedir. Geniş alanlarda 

yapılacak olan üretim her bakımından üreticiye avantajlar getirecektir. Ekolojik tarım, geleneksel tarıma geri 

dönüş demek değildir. Aksine daha fazla bilgi gerektiren bir üretim şeklidir. Küçük alanlarda yapılan tarımdan 

istenilen gelir elde edilemediği için üreticiler zamanla ekolojik üretimden vazgeçmektedirler.Ekolojik tarımda 

verim direkt hedef olmayıp, sağlıklı ve kaliteli ürün ön plandadır. Durum böyle olunca, bir çok üretici hızlı bir 

şekilde ekolojik üretim yapmaya yönelememektedir. 
 
Çizelge 1 : Bursa İli’nde Ekolojik Tarım 
Yıl Üretici 

Sayısı 
Üretim Alanı(da) Üretim Miktarı 

(ton) 

2005 317 5664 10907 

2010 229 5035 7358 

2015 158 5654 2861 

2016 167 5334 3017 

Kaynak:http://bursa.tarim.gov.tr 
 
Bursa ilinde 2016 yılında Ekolojik Tarım Uygulamalarının yapıldığı İlçe, Köy, Üretici sayısı, Üretim Alanları ve 

Üretilen  başlıca ürünler Çizelge 2’de  belirtilmiştir. 
2016 Yılı OTBİS kayıtlarına göre ilimizde 12 ilçede, 56 mahallede, 167 üretici tarafından 5334,06 da alanda  

ekolojik tarım faaliyeti yürütülmektedir.Başlıca ürünler: Çilek 951,2da, Kiraz 313,4 da,  Ceviz 239,1 da,  Zeytin 

286,8 da,   Ahududu 174,1 da,  Böğürtlen 88,2 da, Mavi yemiş 148,2 da, Fiğ 473,1 da, Yonca 178,3 da, Buğday 

114,8 da,  Mısır 127,2 da, İncir 121 da, Elma 99,0 da, Armut 43,8 da.Ayrıca toplam 7200 tavuk ile 4 adet ekolojik 

yumurta tavukçuluğu ve 49 kovan ile 1 adet organik arıcılık işletmesi bulunmaktadır.2016 Yılı OTBİS kayıtlarına 

göre ilimizde 12 ilçede, 56 mahallede, 167 üretici tarafından 5334,06 da alanda  organik tarım faaliyeti 

yürütülmektedir.Ekolojik Tarıma yönelik tüketici bilincinin arttırılması amacıyla Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım 

ilçelerinde 13 farklı noktada ilan panolarına 12-19 Aralık 2016 tarihleri arasında 20 adet afiş asılmıştır.Eğitim 

yayım faaliyetlerinde dağıtılmak üzere 5000 adet organik tarım konulu liflet, 600 adet organik tarım logolu blok 

not ve 1000 adet organik tarım logolu tohumlu kalem yaptırılmıştır (http://bursa.tarim.gov.tr). 
 
 
 
Çizelge 2: İlçe Bazında Ekolojik Tarım (2016) 

İLÇE KÖY 
SAYISI 

ÜRETİCİ 

SAYISI 
ÜRETİM 

ALANI(da) 
Ürünler 

BÜYÜKORHAN 8 29 1743,213 Çilek 165,2 da,Fiğ 326,6 da, Korunga 75 

da,Buğday 47,28da, Macar fiği 429,1 da, 

Patates 25,5 da,S. Mısır 81,25 da,Yem 
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bezelyesi 36,1da,Yem şalgamı 105 da,Yulaf 

161,3 da 
İNEGÖL 2 2 105,510 Elma 25,5da, Erik 28,7 da, Ayçiçeği 18,7 da, 

Karpuz 17 da 
İZNİK 3 4 371,924 Maviyemiş 147,7da, Kiraz 20 da, Ceviz 46,9 

da, Böğürtlen 22 da, Elma 10 da, Erik 10 da 
KARACABEY 1 1 190,518 Zeytin 55,1da, Kiraz 10 da, Badem 16,6 da, 

Ceviz 14.4 da, Domates 4 da, Erik 8 da 
KELES 11 56 1158,929 Çilek 441,6 da, Kiraz 210 da, Ceviz 122,8 

da,  Yonca 139,4 da, Buğday 42,5 da, Nadas 

72,6 da, Fiğ 40,4 da, Vişne 13,3 da 
KESTEL 2 6 120,394 Ahududu 82 da, Böğürtlen 38,3 da 
MUDANYA 3 1 165,329 Zeytin 96,3 da, Şeftali 15,9 da,  Elma 36 da,  

Armut 12 da,  Ayva 12 da 
M.K.PAŞA 3 3 156,936 Nadas 111,4 da, Şeftali 12,3 da, Nektarin 8,5 

da, Üçgül 7 da, Yulaf 5 da,   
NİLÜFER 3 4 34,402 Ceviz 18 da, Enginar 9 da, Biber 1,2 da, 

Bamya 1,2 da 
ORHANELİ 10 34 769,481 Çilek 243,1 da,Ceviz 29 da,Kiraz 63,4 

da,Vişne 35,9 da,Fiğ 105,7 da,Buğday 25 

da,Erik 16,6 da,Macar fiği 35,1 da,Yem 

şalgamı 18,9 da, Yulaf 14,3 da 
ORHANGAZİ 2 2 146,148 Zeytin 134,8 da, Yonca 7,5 da, Üçgül 3,8 da 
OSMANGAZİ 8 25 371,276 İncir 118,8 da, Ahududu 83,7 da, Böğürtlen 

27,2 da, Çilek 96,8 da, Ceviz 11,2 da, 
Kestane 5,5 da, Kiraz 4,4 da, Yonca 4 da 

TOPLAM 56 167 5334,06  
Kaynak:http://bursa.tarim.gov.tr 
 
3.Bursa İlinde Ekolojik Tarımın SWOT Analizi 
SWOT analizi ile sektörün mevcut yapısı dikkate alınarak güçlü ve zayıf yönler ortaya konmakta diğer taraftan 

dışsal faktör olarak ulusal ve uluslararası fırsat ve tehditler incelenerek stratejik yönetim yaklaşımları 

belirlenmektedir. SWOT analizi stratejik planlamada kullanılan analitik bir yöntemdir. SWOT analizi 4 bileşenden 

oluşmaktadır. Planlanacak konu ya da alan bu dört bakış açısıyla ele alınır. Güçlü yanlar yani strengths (S), zayıf 

yanlar yani weaknesses (W), fırsatlar yani opportunities (O) ve tehditler yani threats (T). Mugabi ve arkadaşları, 

SWOT analizinde planlaması yapılacak alana ilişkin 4 sorunun da cevaplanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 
1) Planlama gereği duyulan yer nerededir? 
2) Planlanacak alanın istekleri nelerdir(planlanmaya gerek duyulacak konu nedir)? 
3) Planlanacak alanın potansiyeli nedir? 
4) Planlamanın başarılı olabilmesi için neler yapılmalıdır? (Mugabi ve ark. 2007). 
Bu dört soru ile birlikte SWOT analizi yardımıyla planlaması yapılacak alan tespit edilir,planlanacak konu 

belirlenir, planlanacak alanın doğal ve beşeri özellikleri belirlenir ve mevcut potansiyele en uygun planlama 

önerileri geliştirilir. SWOT analizinde alan ve konu, iç unsurlar ve dış unsurlar olmak üzere iki farklı gruplama 

yapılarak incelenir (Puiu ve ark., 2009, Demirdöğen, 1997). Güçlü ve zayıf yönler bir grup, fırsat ve tehditler ise 

bir diğer grup olarak ele alınır. Bunlardan güçlü ve zayıf yönler, alanın kendi potansiyelinden kaynaklandığı için 

iç unsurlar olarak değerlendirilmelidir. Fırsat ve tehditler ise alanın dışından ya da çevresinden kaynaklandığı için 

dış unsurlar olarak değerlendirilmelidir. İç ve dış unsurları birlikte düşünmek gerekmektedir. Bazı alanlarda iç 

unsurlar çok daha ön planda iken bazı alanlarda dış unsurlar ön plana çıkmaktadır. Planlama önerileri geliştirilirken 

iç ve dış unsurlar birlikte ele alınmalı ve özellikle zayıf ya da eksik noktalara odaklanılmalıdır (Taş, 2011).Bu 

kapsamda Bursa İli’nin ekolojik tarımının SWOT analizi ilgili kaynaklar dikkate alınarak yapılmıştır( Pepper, 

2002, Hill ve Westbrook, 1997) Yapılan analizler sonucu ildeki ekolojik üretim SWOT analizi ile değerlendirilmiş 

ve Çizelge 3’de verilmiştir. 
 
Çizelge 3: Bursa İli’nde Ekolojik Tarım Sektörünün SWOT Analizi 
Güçlü Yanlar 

Özellikle dağ yöresinde temiz toprak ve su 

kaynaklarının varlığı 

Zayıf Yanlar 

Kayıt dışılık 
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Eğitim çalışmalarının yaygın olması 

 

Dünyada çevre koruma, hayvan ve bitki 
sağlığına dönük kırsal kalkınma politikaları 

ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik 

yaklaşımların öne çıkması 

 

Fiyatı hızla artan kimyasal gübre, pestisit ve 

enerji girdileri 

 

Bursa’nın doğa, kültür, yayla gibi çeşitli 

alanlarda eko-turizm potansiyelinin 
bulunması 

 

Pazar sıkıntısı 

 

Bilgi eksikliği 

 

İldeki arazilerin küçük ve parçalı olması 

 

İç Pazar gelişmesinin çok sınırlı kalması 

 

Ekolojik üretimde kullanılabilecek olan 

girdilerin temininde yaşanan sıkıntılar 

 

Üretici örgütlenmelerinin yetersizliği 

 

Ekolojik ürün fiyatının yüksekliği sonucu 

talep yetersizliği ve pazarlama sorunları 

 

Yeterli reklam yapılmaması 

Fırsatlar 

Dünyada ve Türkiye’de ekolojik ürünlere olan 

talebin artması 

 

Zamanla tüketicilerin daha bilinçli hale 
gelmesi 

 

Agro-eko turizm ve sağlık turizmine talebin 

artması 

 

Arazi toplulaştırma çalışmalarının yapılıyor 

olması 

 

Ekolojik turizmin hızla gelişiyor olması 

 

Tehditler 

Ekolojik ürünlere güvensizlik 

 

İlde sanayileşmenin hızla artıyor olması 

 

İhracatta yaşanan sorunlar 

 

Girdi fiyatlarının görece yüksek olması 

 

İç pazarın yeterince gelişmemesi 

 

Ekolojik ürünlere olan güvensizlik 
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Dünya ekolojik tarım pazarının her yıl %10-
12 büyüyor olması 

 

Ekolojik ürünlerin daha yüksek fiyatla alıcı 

bulması 

 

Bölgede ekolojik tarıma verilen destekler 

 
Sonuç 
Bursa İli, Türkiye’nin ekonomik bakımdan en gelişmiş beşinci ilidir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’dan sonra 

gelmektedir. Bursa’nın ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayii, ticaret ve turizme dayanmaktadır. Toprağı çok 

bereketli olup, iklimi (sıcaklık, nem ve yağış) tarıma çok elverişlidir. Ülkemizin en verimli tarım alanlarından biri 

olan Bursa Ovası‘nın tarım arazileri bağ-bahçe olarak kullanıldığı gibi ağırlıklı olarak sulu tarım da yapılmaktadır. 

Arazi kullanımı açısından bakıldığında Bursa‘da arazinin % 40‘ı tarıma elverişlidir. Bursa ili arazi varlığı, 

arazilerin tarıma uygunluğu ve sulanan arazi miktarı bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. 1-4. sınıf 

arazilerin yüzölçümü 241 bin hektar olup, toplam tarım arazisinin yüzde 55‘ini oluşturmaktadır.431 bin hektar 

tarım arazisinin yüzde 71‘i tarla, yüzde 13‘ü sebze, yüzde 6‘sı meyve, yüzde 2‘si bağ ve yüzde 8‘i zeytinlik olarak 

kullanılmaktadır. 431 bin hektar tarım alanının yüzde 56‘sı (241 bin hektar) sulanabilir durumdadır. Sofralık zeytin 

ve üzüm kıyı ve göller çevresinde, çeşitli sebze ve meyve iç kesimlerde verimli ova topraklarında, patates ve çilek 

daha yüksek dağ ve yaylalardaki arazilerde yetiştirilmektedir. İlçeler itibariyle tarımsal yapı ve üretim şekli 

incelendiğinde; Karacabey meyve ve baklagiller üretimi dışında diğer tüm ürün cinslerinde ilin en büyük üreticisi 

konumundadır. Tarımsal artı değer olarak da son on yıl içinde artış gösteren bu ilçe, bu alanda da yüzde 36 gibi 

yüksek bir değere sahiptir. Ayrıca kıyı bölgelerde bulunan Mudanya, Gemlik, İznik ve Orhangazi gibi ilçeler 

meyve üretimindeki üstünlüklerini korumaktadırlar. İlçelerde genel üretimler yanında bazı ürünlerin yetiştiriciliği 

daha da öne çıkmaktadır. Örneğin İznik‘te müşküle, Mudanya‘da razakı üzümü, Yenişehir‘de biber, Karacabey ve 

Mustafakemalpaşa‘da salça üretimine yönelik olarak domates, Kestel‘de ise ahududu yetiştirilmektedir. Bunun 

yanında İznik, Orhangazi, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde sofralık zeytin, Uludağ eteklerinde kestane üretimi 

geniş yer tutmaktadır. İlin karakteristik ve ülke düzeyinde tanınmış ürünleri olan şeftali ve siyah incir Bursa 

Merkez, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. İl’de tarım ürünleri çok çeşitli ve boldur. 

Faal nüfusun % 60’ı tarımla uğraşmakta, brüt gelirin % 20’si tarımdan sağlanmaktadır. Bazı meyve ve sebze 

ürünleri üretiminde Bursa birinci sırada yer almaktadır.  Arazisinin % 44’ü tarladır. Üretilen tarım ürünlerinin 

başlıcaları; buğday, arpa, mısır, yulaf ve pirinç gibi tahıllardır (Anonim, 2016). 
Türkiye‘de domates salçası üretiminin yüzde 55‘i, meyve-sebze konservesi üretiminin yüzde 60‘ı, turşu üretiminin 

yüzde 50‘si, meyve suyu üretiminin yüzde 24‘ü, dondurulmuş sebze üretiminin yüzde 54‘ü, sofralık zeytin 

üretiminin yüzde 60‘ı Bursa‘da gerçekleştirilmektedir. Bursa‘da toplam 1.077 adet tarıma dayalı sanayi kuruluşu 

bulunmaktadır. Bunlardan 487 adedi ekmek ve diğer unlu mamuller imal tesisi, 227 adedi meyve-sebze işleme 

tesisi, 114 adedi süt ve sütlü mamuller tesisi, 47 adedi şekerli mamuller imal tesisi, 17 adedi et işleme tesisi, 9 

adedi bitkisel yağ tesisi, 6 adedi alkolsüz içecek tesisi, 170 adedi de diğer tarımsal sanayi tesisleridir. Sayısal 

verilerden anlaşılacağı üzere; Bursa, yaş meyve ve sebze işleme ve ihracatının, tohumculuk ve fidancılık 

faaliyetlerinin çok yoğun olduğu bir ildir.Bugün Türkiye‘de tarıma dayalı sanayi genel olarak Bursa, İzmir, Konya 

ve Antalya illerinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerde tarıma dayalı sanayiinin gelişimi, tarımsal üretimin nitelik ve 

nicelik yönünden gelişmesine katkı sağlamıştır (Anonim, 2016). 
Zengin biyolojik çeşitlilik, temiz ekolojik alanlar, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki çeşitleri ve düşük kimyasal 

girdi kullanım düzeyi gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde ve Bursa’da da ekolojik tarımın gelişmesi 

için başlıca avantajlar arasında yer almaktadır. Bu yüzden, Bursa İli ekolojisi, coğrafik ve topografik yapısı, çeşitli 

iklim özellikleri nedeniyle birçok ürünü (bazı tropik meyveler hariç) yetiştirmeye imkan tanıyan büyük bir 
potansiyele sahiptir. Ayrıca Bursa, ekolojik tarımın gelişimiyle birçok gelişmiş ülkenin sorunu olan yoğun 

kimyasal girdili tarımın yarattığı çevre sorunlarından sakınabilecektir. Diğer taraftan, tarıma dayalı sanayi 

açısından oldukça gelişmiş olan Bursa’da yüksek katma değerli ve emek yoğun ürünlerin ekolojik olarak üretimini 

artırma yoluyla kırsal istihdama bir ölçüde yardımda bulunulabilir. Ancak ekolojik gıda iç pazarımız henüz 

istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Ayrıca yıllık gelişme hızı da çok düşüktür (Demiryürek, 2011). Bu ise ekolojik 
ürünler hakkında tüketici farkındalığının sınırlılığı, teşvik çalışmalarının azlığı, altyapı yetersizliği, mevzuat ile 

ilgili sorunlar ve görece yüksek fiyatlar nedeniyle karşımıza çıkmaktadır. 
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Ekolojik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir. Aynı zamana ekolojik tarım, sürdürülebilir 

tarım ve kalkınma, eko-turizm, biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyon, çölleşme ve iklim değişikliğine neden 

olan faktörlerin etkisinin azaltılması araçlarının unsurlarından biri olarak da görülmelidir. Ekolojik tarım daha 

önce de tarif edildiği gibi, ekolojik ilkeler ve standartlardan, devamlı denetimi ve belgelendirmeyi gerektiren, 

toprak verimliliğini ve bitki sağlığını esas alan, çevre tahribatını gözden uzak tutmayan, daha doğrusu daima 

çevreyi koruyan, tarımsal kimyasalların kullanımını sınırlandıran hatta izin vermeyen tarım uygulamaları 

sistemidir (Argül ve ark., 2017). Konvansiyonel tarımın çevreye ve insan sağlığına etkileri ortaya çıktıkça ülkeler 

ekolojik tarıma yönelmekte ve bu hareketi desteklemektedirler. Ülkemiz de bu açıdan gelişmeleri yakından takip 

etmeleri ve ekolojik tarım konusundaki avantajlarını değerlendirmelidir. Ülkemizde ve Bursa İli’nde ekolojik 

tarımın daha fazla ye yaygınlaşması için üreticiler teşvik edilmeli, konvansiyonel tarımın çevresel etkileri 

anlatılmalı, mevcut olan iç ve dış ürün pazarları geliştirilmeli, daha sistematik veriler oluşturulmalıdır. 
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211-) DUMAN SOLÜSYONLARININ YONCA’ NIN (MEDİCAGO SATİVA L.) 
ÇİMLENME VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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Özet 
Bitkisel kaynaklı duman solüsyonlarının yoncanın (Medicago sativa L.) çimlenme ve fide gelişimi üzerindeki 

etkisi petri ve saksı ortamlarında yürütülen iki farklı deneme ile belirlenmiştir. Her iki denemede yonca 

tohumlarına adaçayı (Salvia officinalis L.), yonca (Medicago sativa L.), kantaron (Hypericum perforatum L.) ve 

tütünün (Nicotiana tabacum L.) yakılması ile elde edilen duman solüsyonlarının dört farklı dozu (% 25, 50, 75 ve 

100)  ile 2 ve 4 saat süreyle ön ıslatma işlemi uygulanmış ve kontrol olarak saf su kullanılmıştır. Petri denemesinde 

ön ıslatma işlemi sonrasında yonca tohumları, 10 0C’de ve karanlık ortamda çimlenmeye bırakılmış ve 4. gün 

sonunda çimlenme hızı, çimlenme yüzdesi ve kök uzunluğu değerleri belirlenmiştir. Saksı denemesinde ise ön 

ıslatma uygulanan yonca tohumlarında 6. gün sonunda çimlenme hızı ve çimlenme yüzdesi, 21. gün sonunda fide 

uzunluğu, kök uzunluğu, sürgün ağırlığı ve kök ağırlığı belirlenmiştir. Duman solüsyonu ile ön ıslatma uygulaması 

yoncanın çimlenme ve fide özelliklerini kontrole göre önemli ölçüde etkilemiş ve yonca kaynaklı duman solüsyonu 

diğer bitkilerden elde edilen solüsyondan daha az etkili olmuştur. Bununla birlikte, yoncada incelenen özelikler 

üzerinde solüsyonlar, solüsyon konsantrasyonları ve ön ıslatma süresi de etkili olmuş, ve genel olarak tütün ve 

kantaron kökenli solüsyonlardan %75 konsantrasyon ve 2 saatlik ıslatma uygulamasından daha olumlu sonuçlar 

alınmıştır. Buna göre bitkisel kaynaklı duman solüsyonlarının, uygun konsantrasyonlar belirlendiği taktirde, 

yoncada çimlenme ve fide gelişimini artırmak amacıyla kullanılabileceği belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Yonca, duman solüsyonu, ön ıslatma,  çimleneme, fide gelişimi. 
 
 
The Effect of Smoke Solutions on Germination and Seedling Growth of Alfalfa (Medicago sativa L.) 
Abstract 
The effect of smoke solutions on germination and seedling growth of alfalfa (Medicago sativa L.) was determined 

by two different experiments carried out in petri and pots media. In both trials, alfalfa seeds were presoaked with 

four doses of smoke solutions (25, 50, 75 and 100%) derived by burning of different plants (Salvia officinalis L., 

Nicotiana tabacum L., Hypericum perforatum L. and Medicago sativa L.) for two and four hours and, pure water 

was used as a control. In the petri trial, after presoaking alfalfa seeds were allowed to germinate at 10 0C in the 

dark conduction and germination rate, germination speed and root length were determined end of 4th day. In the 

pot trial, primed alfalfa seed were sown in peat and monitored for 21 day. Germination rate and germination speed 

were determined at the end of 6th day and,   Seedling length, root length, shoot weight and root weight at the end 

of 21st day. Presoaking with smoke solution significantly improved germination and seedling properties of the 

alfalfa, additionally, smoke solution derived from alfalfa was less effective than the solutions from the other plants. 

Besides the origin of solution, its concentration and presoaking time were also effective on the investigated traits 

in alfalfa. In general, more positive results were obtained from presoaking for 2 hours with 75% concentration of 

the solutions that are derived from Nicotiana tabacum L. and Hypericum perforatum L.. Accordingly, it has been 

determined that plant-derived smoke solutions can be used to increase germination and seedling growth of alfalfa, 

if appropriate concentrations are determined.  
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Giriş 

Yonca (Medicago sativa L.) adaptasyon kabiliyeti ve verimi oldukça yüksek olan en önemli yem bitkilerinden 

biridir. Yonca tarımında, tohumlarının küçük olması çimlenme ve fide dönemlerinde bazen sorunları ortaya 

çıkarmakta, dolayıyla da bu durum yabancı ot istilası ve düşük verim gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle 

kullanılan tohumluğun fiziksel ve biyolojik özelliklerinin iyi durumda olması oldukça önemlidir (Avcıoğlu ve ark., 

2009). Tohumun çimlenme özellikleri hasat sonrasında uygulanan bazı işlemlerle geliştirilebilmektedir. Bu 

işlemler insan eliyle oluşturulabildiği gibi, bazen de doğada kendiliğinden meydana gelebilmektedir. Tohumun 

çimlenmesi üzerinde etkili olan doğal olaylardan biri de yangındır. Yangın, ormanlardan mera alanlarına kadar 

pek çok ekosistemin oluşumu ve yönetiminde önemli bir unsurdur. Yangın sonucu ortaya çıkan ısı ve küldeki 

bileşenlerin bitki gelişimi ve çimlenme üzerine oldukça önemli etkileri bulunmaktadır (Govindaraj ve ark., 2016). 

Bunun yanında dumanın da dormansinin kırılmasında etkili olduğu ve çimlenmeyi teşvik ettiği de bilinmektedir.  

(Pennacchio ve ark., 2007; Jefferson ve ark., 2008; Lindon and Menges, 2008). 

Son yıllarda bitkisel kaynaklı duman solüsyonlarının çimlenme üzerindeki etkisi yaklaşık 1200 türde tespit 

edilmiştir (Brown and Botha, 2004; Dixon ve ark., 2009). Duman solüsyonlarının dormansi ve çimlenme 

üzerindeki olumlu etkileri yanında fide gelişimini (Sparg ve ark., 2006) somatik embriyogenesisi (Senaratna ve 

ark., 1999), kök oluşumunu (Taylor and Van Staden, 1996) ve çiçeklenmeyi de (Keeley, 1993) teşvik ettiği 

belirlenmiştir. Bazı araştırmacılar 4000 den fazla kimyasal içeriğe sahip olduğu bilinen duman solüsyonunun 

kimyasal yapısını incelemiş ve çimlenme üzerindeki etkinin butenoloid (3-methyl-2Hfuro[2,3-c]pyran-2-one)’den 

kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir (Flematti ve ark., 2004; Van Staden ve ark., 2004). Duman bileşenlerinden biri 

olan butenoloid çok düşük dozlarda bile (1ppb) çimlenme ve fide gelişimini olumlu etkilemektedir. Duman 

ekstaktları dormansi özelliğine sahip tohumlarda giberallik asit, sitokininler, absisik asit ve etilen gibi dormansinin 

ortadan kalkmasını sağlamaktadır (Van Staden, 2000).  

Bitkisel kaynaklı duman solüsyonlarının olumlu etkilerinin yanında, bazı türler üzerinde olumsuz etki de 

gösterebilmektedir. Her bitki bünyesinde bulundurduğu kimyasal yapıdan dolayı tohum çimlenmesini ve bitki 

büyümesini farklı düzeylerde engelleyebilir ya da aksine teşvik edebilirler (Zeng ve ark., 2008). Duman 

solüsyonun tohum ve fidelerde olumsuz etki göstermesi, kullanılan bitki materyalinden veya solüsyon 

konsantrasyonlarından kaynaklanabilir. Bu nedenle duman solüsyonu uygulamalarında hem yakılan bitki türü hem 

de oluşturulan solüsyon konsantrasyonu büyük önem taşımaktadır.  

Bu çalışma farklı bitki materyalinden hazırlanmış duman solüsyonlarının farklı konsantrasyonlarının yoncanın 

çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışmada, materyal olarak yonca (Medicago sativa L.)’ nın Kayseri çeşidi kullanılmıştır. Duman solüsyonu 

adaçayı (Salvia officinalis L.), yonca (Medicago sativa L.), kantaron (Hypericum perforatum L.) ve tütün 

(Nicotiana tabacum L.) bitkilerinin özel bir düzenek ile yakılması ve dumanın suda tutulması ile elde edilmiştir. 

Her bitkiden 30 gr kuru ot materyali yakılmış ve duman 500 ml saf su içerisine absorbe edilmiş ve kaba filtre 

kağıdından geçirildikten sonra kullanılmıştır. Elde edilen stok solüsyon saf su ile sulandırılarak, % 25, % 50, % 

75 ve % 100’ lük çözeltiler hazırlamış ve kontrol olarak saf su kullanılmıştır. Yonca tohumları hazırlanan duman 
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solüsyonlarında 2 ve 4 saat süreyle bekletilerek şişmeleri sağlanmıştır. Şişen tohumlar kullanılarak petri ortamında 

çimlenme özellikleri, saksı ortamında ise fide gelişim özellikleri incelenmiş ve her iki deneme tesadüf parselleri 

deneme desenine göre 3 tekerrürlü yürütülmüştür. 

 

Petri denemesi  

Farklı duman solüsyonu ve ön ıslatma işlemine tabi tutulan yonca tohumları 50 adet/petri olacak şekilde ekilmiş 

ve 10 0C ve karanlık ortam şartlarında denemeye alınmıştır. Deneme kurulduğu günden itibaren çimlenme 

gözlemleri günlük alınmış ve 4. gün sonunda çimlenme hızı, çimlenme yüzdesi (%) ve kök uzunluğu (cm) 

belirlenmiştir. 

 Çimlenme hızı : = ∑(Y1/G1 + Y2/G2 +……+ Yn/Gn), Y: çimlenmiş tohum sayısı, Ç: gün. (Czabator, 1962) 

ÇY(%) = 4. gün sonunda çimlenen tohumların sayısı/ toplama tohum sayısı*100. 

 

Saksı denemesi 

Ön ıslatma işlemi uygulanan yonca tohumları, 10x10x10 cm boyutunda saksılara 10 tohum/saksı olacak şekilde 

ekilmiş ve yetişme ortamı olarak toprak:kum karışımı (%50:50) kullanılmıştır. Deneme sera ortamında ve gün 

ışığı koşullarında 21 süreyle yürütülmüş ve 6. gün sonunda çimlenme hızı ve çimlenme yüzdesi,  21. gün sonunda 

ise saksıdaki bütün bitkiler kullanılarak ortalama fide boyu (cm), kök uzunluğu (cm), sürgün ağırlığı (mg) ve kök 

ağırlığı (mg) belirlenmiştir. Sakılar ihtiyaca göre, eşit miktarda ve saf su ile sulanmıştır. Her iki denemeden elde 

edilen veriler Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş ve ortalamalar arasındaki 

farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile ortaya konulmuştur.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Petri denemesi  

Petri ortamında bitkisel kaynaklı duman solüsyonlarında 2 ve 4 saat bekletilen yonca tohumlarının çimlenme hızı, 

çimlenme yüzdesi ve kök boyuna ilişkin ortalama değerler ve Duncan gruplandırması Tablo 1’ de verilmiştir. 

Duman solüsyonlarında 2 ve 4 saat bekletme yoncanın çimlenmesi üzerine önemli derecede (p<0.01) etkili 

olmuştur (Tablo 1). 2 saat bekletilen tohumlarda en yüksek çimlenme hızı % 75K (30.50) ve aynı grupta yer alan 

% 75T (29.00) ve % 100T (27.38) işlemlerinden elde edilmiştir. Solüsyonlarda 4 saat bekletilen tohumlarda ise en 

yüksek çimlenme hızı % 100T (28.75),  % 25K (26.38), % 50K (25.88) ve % 75K (26.25) işlemlerinde 

belirlenmiştir. Her iki bekletme süresinde de en düşük çimlenme hızı % 75Y işleminden elde edilmiştir. 2 saatlik 

bekletme işleminde en yüksek çimlenme yüzdesini  % 75K (% 92.00) ve aynı grupta yer alan % 50K, % 25T, % 

75T ve % 100T işlemleri sergilemişlerdir. 4 saatlik bekletmede ise en yüksek çimlenme hızı % 100T ve aynı grupta 

yer alan % 25A, % 50K ve % 75K’lik işlemlerinde tespit edilmiştir. Buna göre, duman solüsyonları yonca 

tohumlarının çimlenme hızı ve yüzdesinde artışa neden olduğu ve genel olarak kantaron ve tütün bitkilerinden elde 

edilmiş solüsyonların yonca ve adaçayından elde edilen solüsyonlara oranla daha etkili olduğu da tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1. Farklı bitkisel kaynaklı duman solüsyonları ile 2 ve 4 saat ön ıslatma uygulan yonca tohumlarının petri 

ortamında belirlenen çimlenme hızı, çimlenme yüzdesi ve kök uzunluğu. 
Duman 
solüsyonu Ѱ 

Çimlenme hızı Çimlenme yüzdesi(%) Kök uzunluğu(cm) 
2 saat** 4 saat** 2 saat** 4 saat** 2 saat** 4 saat** 

Kontrol 25.13 bc 24.00 bcd 79.00 bc 79.00 cde 0.93 h 1.18 f 
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 % 25A 20.37 de 23.88 bcd 65.00 e 88.00 ab 1.33 d-g 1.61 ab 
 % 50A 24.75 bc 22.50 de 78.00 bc 76.00 e 1.47 bcd 1.34 c-f 
 % 75A 19.87 e 21.88 def 69.00 de 77.00 de 1.53 b 1.43 bc 
% 100A 22.75 cde 22.75 de 74.00 cd 79.00 cde 1.24 gh 1.18 ef 
% 25Y 22.75 cde 19.50 fg 72.00 cde 63.00 f 1.36 c-g 1.44 bc 
% 50Y 21.75 cde 20.88 ef 66.00 de 62.00 f 1.38 c-f 1.34 c-f 
% 75Y 19.88 e 18.13 g 66.00 de 54.00 g 1.51 b 1.39 cde 
% 100Y 22.13 cde 22.38 de 68.00 de 76.00 e 1.28 fg 1.78 a 
% 25K 24.00 bcd 26.38 ab 73.00 cde 82.00 bcd 1.27 fg 1.26 def 
% 50K 24.63 bc 25.88 abc 84.00 ab 84.00 abc 1.43 b-e 1.38 c-f 
% 75K 30.50 a 26.25 abc 92.00 a 87.00 ab 1.25 gh 1.32 c-f 
% 100K 23.13 cde 22.88 de 72.00 cde 80.00 cde 1.36 c-g 1.28 c-f 
% 25T 25.00 bc 24.50 bcd 85.00 ab 83.00 bcd 1.36 efg 1.34 c-f 
% 50T 21.88 cde 23.13 cde 69.00 de 78.00 cde 1.45 bcd 1.45 bc 
% 75T 29.00 a 23.25 cde 86.00 ab 76.00 e 1.66 a 1.48 bc 
% 100T 27.38 ab 27.75 a 86.00 ab 90.00 a 1.47 bcd 1.38 c-f 
Ortalama** 23.82 23.29 75.53 B 77.29 A 1.36 1.38 

Ѱ: aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında farklılık yoktur (p<0.05). **:p<0.01 
A:adaçayı, Y:yonca, K: kantaron, T: tütün.  
 
 
 

 
Şekil 1. Yoncanın petri ortamında farklı duman solüsyonu konsantrasyonu ve ön ıslatma sürelerine ait ortalama 

çimlenme hızı (a) ve çimlenme yüzdesi (b).  
 
Solüsyon ortalamaları dikkate alındığında, duman solüsyonlarının çimlenme yüzdesi üzerinde çimlenme hızına 

oranla daha etkili olduğu görülmektedir (Şekil 1). Duman solüsyonu uygulanan tohumların çimlenme hızı 

kontrolün altında kalmış ve 4 saat bekletilen tohumlarda genel olarak daha düşük olmuştur. Çimlenme yüzdesi ise 

ortalama olarak %100’lük konsantrasyonda ve 4 saat bekletme işleminde kontrolün üstünde olmuştur. Bunun 

yanında, %75’lik solüsyon konsantrasyonu dışında, 4 saat bekletme 2 saate oranla çimlenme yüzdesini daha 

olumlu etkilemiştir (Şekil 1). 
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Şekil 2. Yoncanın petri ortamında farklı duman solüsyonu konsantrasyonu ve ön ıslatma sürelerine ait ortalama 

kök uzunluğu  
 
Yoncada en yüksek kök uzunluğu, solüsyonda 2 saat bekletilen tohumlarda 1.66 cm olarak % 75T, 4 saat bekletilen 

tohumlarda 1.78 cm olarak % 100Y işleminde ölçülmüştür (Tablo 1). Ortalama olarak duman solüsyonlarında 

bekletme kök uzunluğunu kontrole göre artırmış ve bu durum bütün konsantrasyonlarda ve her iki bekletme 

süresinde de gözlenmiştir (Şekil 2). 

 
Saksı denemesi 
Farklı bitkilerden elde edilen duman solüsyonlarında 2 ve 4 saat ön ıslatma uygulanarak saksı ortamına ekilen 

yoncanın çimlenme hızı, çimlenme yüzdesi, fide ve kök uzunluğu Tablo 2’de, sürgün ve kök ağırlığı ise Tablo 3’ 

de verilmiştir. Saksı ortamında çimlenme hızı ve yüzdesi bakımından duman solüsyonlarının ve bekletme süresinin 

etkisi önemli olmamıştır (Tablo 2). Bununla birlikte 2 saat bekletilen yonca tohumlarının en düşük çimlenme hızı 

% 25T (6.05) işleminden, en yüksek ise kontrol işleminden (9.84) elde edilmiştir. 4 saat bekletilen tohumlarda 

çimlenme hızı ise en düşük % 75T (4.92) ve en yüksek % 50A (9.04) işleminde belirlenmiştir. Çimlenme yüzdesi 

2 saat bekletme işlemi sonucunda % 45.33 (% 25 T) - % 81.33 (% 75A ), 4 saatlik bekletme işleminde % 38.67 

(% 75T) - % 73.33 (% 100T) arasında değişim göstermiştir. Duman solüsyonu uygulamaları genel olarak çimlenme 

hızı ve yüzdesini kontrole oranla azalttığı ve özellikle 4 saat bekletme süresinin olumsuz etkisinin daha yüksek 

olduğu görülmüştür (Şekil 3). Solüsyon ve ön ıslatma süresinin fide boyu üzerinde etkisi görülmemiş olup; 2 saat 

bekletilen tohumlarda 17.13 cm (% 75Y) ile 23.85 cm (% 25A), 4 saat bekletilen tohumlarda ise 26.20 cm (% 

100Y) ile 17.35 cm (% 50K) arasında değiştiği belirlenmiştir. (Tablo 2). Yoncanın kök uzunluğu ise hem 

solüsyonlardan hem de ön ıslatma süresinden önemli derecede etkilenmiştir (Tablo 3), Ön ıslatma işlemi 2 saat 

uygulanan tohumlarda kök uzunluğu en yüksek 17.55 cm ile % 25A işleminden elde edilmiş ancak, bu işlem 

kontrolünde içinde bulunduğu birçok işlemle aynı grupta yer almıştır. Ön ıslatma süresi 4 saat olan yoncada ise 

solüsyon uygulaması kök uzunluğunu önemli derecede artırmış ve en yüksek kök uzunluğunu % 100Y (20.23 cm) 

işlemi sergilemiştir. 

 
Tablo 2. Farklı bitkisel kaynaklı duman solüsyonları ile 2 ve 4 saat ön ıslatma uygulan yonca tohumlarının saksı 

ortamında belirlenen çimlenme hızı, çimlenme yüzdesi ve fide uzunluğu. 
Duman 
solüsyonu Ѱ 

Çimlenme hızı Çimlenme yüzdesi (%) Fide uzunluğu (cm) 
2 saat 4 saat 2 saat 4 saat 2 saat 4 saat 

Kontrol 9.84 8.34 72.00 70.67 20.11  18.13  
 % 25A 8.17 5.54 52.00 40.00 23.85  22.21  
 % 50A 7.59 9.04 49.33 61.33 17.6  20.56  
 % 75A 8.88 8.08 81.33 53.33 19.13  23.59  
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% 100A 7.13 8.92 58.67 66.67 22.59  19.65  
% 25Y 8.21 7.54 58.67 57.33 22.06  20.81  
% 50Y 8.92 8.42 68.00 64.00 21.91  20.57  
% 75Y 7.59 8.34 52.00 60.00 17.13  22.61  
% 100Y 9.13 8.13 64.00 56.00 20.11  26.20  
% 25K 7.96 7.38 60.00 61.33 21.51  21.13  
% 50K 9.09 7.38 61.33 58.67 23.39  17.35  
% 75K 9.67 6.67 60.00 46.67 23.02  18.27  
% 100K 9.79 7.42 65.33 46.67 20.03  19.82  
% 25T 6.05 8.50 45.33 64.00 22.14  19.50  
% 50T 8.13 7.84 62.67 50.67 20.32  19.70  
% 75T 7.50 4.92 58.67 38.67 21.36  20.82  
% 100T 9.42 8.46 68.00 73.33 21.05  22.21  
Ortalama 8.41 7.70 61.01 57.02 21.02 20.77 

Ѱ: aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında farklılık yoktur (p<0.05). 
A:adaçayı, Y:yonca, K: kantaron, T: tütün.  
 
Diğer taraftan, ilginç olarak, saf suda bekletme işleminde de (kontrol) süre uzadıkça kök uzunluğunu olumsuz 

etkilemiştir. Bu durum göstermektedir ki, yonca tohumlarının suda bekletilmesi çim kökü gelişimi üzerinde 

olumsuz etkiler gösterebilmekte ve bu etki solüsyonlar tarafından hafifletilmekte veya bertaraf edilebilmektedir. 

Solüsyonlar ortalaması dikkate alındığında ise, duman solüsyonlarının kök uzunluğu üzerindeki etkisi ve bu 

etkinin düşük konsantrasyonlarda 2 saat, yüksek konsantrasyonlarda ise 4 saat bekletme ile daha belirgin olduğu 

görülmüştür (Sekil 4). 

 

 
Şekil 3. Yoncanın saksı ortamında farklı duman solüsyonu konsantrasyonu ve ön ıslatma sürelerine ait ortalama 

çimlenme hızı (a) ve çimlenme yüzdesi (b). 
 
 

 
Şekil 4. Yoncanın saksı ortamında farklı duman solüsyonu konsantrasyonu ve ön ıslatma sürelerine ait ortalama 
fide uzunluğu (a) ve kök uzunluğu (b). 
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Duman solüsyonları ve farklı ön ıslatma süreleri yoncanın sürgün ve kök kuru ağırlığına önemli düzeyde etki 

göstermiş (Tablo 3) ve bu etki genel olarak sürgün ağırlığı üzerinde negatif, kök ağırlığı üzerinde ise pozitif 

olmuştur (Şekil 5). Solüsyon uygulanan yoncanın sürgün ağırlığı ön ıslatma işlemi 2 saat olduğunda 493.00 mg 

olarak en yüksek % 100T işleminde belirlenmiş ancak, bu işlem  % 100A dışındaki tüm işlemlerle aynı grupta yer 

almıştır. Ön ıslatma işlemi 4 saat olduğunda ise sürgün ağırlığı en yüksek 613.33 mg ile kontrol, en düşük 361.00 

mg ile % 75K işleminde kaydedilmiştir. Ortalama sonuçlara göre, uygulanan işlemlerin ıslatma sürelerine ait 

sürgün ağırlıkları genel olarak çok fazla değişkenlik göstermemiş ancak, 4 saat ön ıslatma uygulama kontrol 

işleminde belirgin düzeyde yüksek olmuştur (Şekil 5). Kök ağırlığında ise solüsyon uygulamalarında her iki ön 

ıslatma süresinde de kontrolden yüksek değerlere ulaşılmıştır. Nitekim en yüksek kök ağırlığını 2 saat bekletme 

süresinde % 100K (214.33 mg), 4 saat bekletme süresinde ise  % 50Y (172.67 mg) ve % 100Y (172.33 mg) 

işlemleri sergilemiştir. İşlem ve konsantrasyonlar arasında ise ön ıslatma süresinin etkisi önemli (Tablo 3) ve bütün 

işlemlerde ortalama kök ağırlığı,  2 saat ön ıslatma uygulanan tohumlarda 4 saat uygulananlara oranla daha yüksek 

olmuştur (Şekil 5). 

Tablo 3. Farklı bitkisel kaynaklı duman solüsyonları ile 2 ve 4 saat ön ıslatma uygulan yonca tohumlarının saksı 

ortamında belirlenen kök uzunluğu, sürgün ağırlığı ve kök ağırlığı. 

Duman 
solusyonu Ѱ 

Kök uzunluğu* (cm) Sürgün ağırlığı (mg) Kök ağırlığı* (mg) 
2 saat 4 saat 2 saat 4 saat 2 saat 4 saat 

Kontrol 14.09 abc 8.16 c 431.00 ab 613.33 a 137.67 bcd 104.00 cd 
 % 25A 17.55 a 15.28 abc 443.00 ab 413.33 bc 190.00 a-d 110.33 bcd 
 % 50A 11.53 c 14.10 bc 437.33 ab 429.67 bc 180.00 a-d 118.00 bcd 
 % 75A 12.35 bc 17.91 ab 386.67 ab 394.00 bc 126.67 d 156.00 abc 
% 100A 15.03 abc 13.64 bc 373.67 b 421.67 bc 138.00 bcd 125.00 a-d 
% 25Y 14.63 abc 14.37 bc 401.00 ab 368.67 bc 136.67 bcd 103.33 cd 
% 50Y 16.14 abc 13.63 bc 385.67 ab 519.67 ab 173.00 a-d 172.67 a 
% 75Y 11.39 c 16.71 abc 401.67 ab 413.33 bc 150.00 a-d 140.33 a-d 
% 100Y 13.65 abc 20.23 a 433.33 ab 432.00 bc 134.00 cd 172.33 a 
% 25K 15.16 abc 15.47 abc 405.67 ab 426.67 bc 159.00 a-d 162.67 ab 
% 50K 17.27 a 11.52 cd 424.67 ab 369.00 bc 196.00 abc 94.00 d 
% 75K 16.60 ab 13.48 bc 431.67 ab 361.00 c 180.00 a-d 108.00 cd 
% 100K 13.50 abc 13.94 bc 439.33 ab 372.67 bc 214.33 a 122.33 a-d 
% 25T 17.15 ab 13.33 bc 411.33 ab 491.67 abc 203.33 ab 136.33 a-d 
% 50T 13.71 abc 13.82 bc 424.00 ab 401.67 bc 124.67 d 126.33 a-d 
% 75T 15.19 abc  14.58 bc 432.00 ab 403.00 bc 151.00 a-d 133.33 a-d 
% 100T 14.43 abc 15.45 abc 493.00 a 468.33 bc 176.67 a-d 137.33 a-d 
Ortalama* 14.67 14.45 420.88 429.39 163.00 A 130.72 B 

Ѱ: aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında farklılık yoktur (p<0.05). *: p<0.05 
A:adaçayı, Y:yonca, K: kantaron, T: tütün.  
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Şekil 5. Saksı ortamında bitkisel kaynaklı duman solüsyonları ile priming işleminin yonca tohumlarında sürgün 

ağırlığı (a) ve kök ağırlığına (b) etkisi 
 
Farklı bitkilerden elde edilen duman solüsyonu ve farklı konsantrasyonları ile tohumlarda ön ıslatma uygulaması 

yoncanın çimlenme ve fide gelişim özellikleri üzerinde önemli düzeyde etkili olmuştur. Solüsyon ile ön ıslatma 

petri ve saksı ortamlarında genel olarak çimlenme özelliklerini olumsuz, fide özelliklerini ise olumlu etkilemiş ve 

bu etkide bekletme süreside önemli olmuştur. İlginç olarak kontrol işleminde de bekletme süresinin önemli bir 

farklılık oluşturduğu gözlenmiştir. Nitekim saf suda uzun süre ön ıslatma (4 saat) kök uzunluğu ve kuru ağırlığını 

olumsuz, sürgün ağırlığını ise olumlu etkilenmiştir. Daha önce farklı araştırıcılar tarafından dumanın bitkiler 

üzerinde olumlu etkileri ortaya konmuştur (Sparg ve ark., 2006, Ghebrehiwot ve ark., 2012; Govindaraj ve ark., 

2016). Bazı araştırıcılar ise duman uygulamalarının çimlenme üzerinde olumsuz etkilerini ve bu durumun yüksek 

konsantrasyonda ki uygulamalarda ortaya çıktığını bildirmişlerdir (Drewes ve ark., 1995: Kamran ve ark., 2017). 

Yüksek konsantrasyona benzer şekilde dumanın uygulama süresi arttıkça da olumsuz etkiler görülebilmektedir 

(Iqbal ve ark., 2017). Bütün bunlar göstermektedir ki,  duman ve duman ürünleri çimlenme ve bitki gelişimi 

üzerinde potansiyel bir etkiye sahip ve bu etki konsantrasyona veya uygulama süresine bağlı olarak geliştirici veya 

engelleyici düzeyde olabilmektedir.  

 
Sonuç 

Mevcut çalışmada,  konsantrasyon ve uygulama süresi yanında solüsyonun üretildiği bitki de önemli düzeyde etkili 

olmuştur. Duman solüsyonları genel olarak çimlenme üzerinde çok etkili olmazken fide gelişimini önemli ölçüde 

teşvik etmiştir. Tütün ve kantaron kökenli solüsyonlar, % 75 konsantrasyon ve 2 saat ön ıslatma daha olumlu 

sonuçlar doğurmuştur. Bu durum farklı bitkilerin yanması sonucu oluşan bileşiklerin veya bu bileşiklerin çözelti 

içindeki konsantrasyonun da farklı olduğu şekilde açıklanabilir. Toksik veya geliştirici etkiden bağımsız olarak, 

çözelti konsantrasyonunun ozmotik basıncı değiştirerek tohumun su alımını etkilediği bilinen bir gerçektir. Ancak, 

konsantrasyonlar arasında linear bir etki gözlemlenmemiştir. Örneğin petri ortamında çimlenme yüzdesi kontrole 

oranla % 25 konsantrasyonda azalmış, % 50 ve % 75 konsantrasyonda artmış ve %100 konsantrasyonda tekrar 

azalmıştır. Bu sonuç duman çözeltileri içinde çimlenmeyi arttırıcı etkilerin olduğunu ancak, bu etkinin ozmotik 

basıncında içinde olduğu karmaşık bir etkileşim sonucu oraya çıktığını göstermektedir. Bu itibarla, duman 

solüsyonu uygulamalarında istenilen etkinin ortaya çıkması için hem yakılan hem de uygulama yapılan bitkiye 

özel detaylı bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. Zira elde edilen sonuçlara dayanarak belirli bir bitki, 

konsantrasyon ve uygulama zamanı önerisi mümkün gözükmemektedir. Ayrıca, solüsyonların yoncanın incelenen 

özellikleri üzerindeki etkilerinin de farklı olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple özel amaca yönelik örneğin çimlenme, 

fide gelişimi, kök gelişimi gibi konularda da özel olarak çalışmak gerekebilir.  
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212-) POTENTİAL OF MANGO POST HARVEST DİSEASE 

MANAGEMENT İN PAKİSTAN 
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Under the Pakistan-Australia Agriculture Sector Linkages Program, (ASLP) Mango value chain project, 
comprehensive research work has been done on several aspects of mango postharvest diseases control.  In one 
study, the potential of orchards with low disease pressure was evaluated for sourcing fruit for export to 
international markets. Studies on fruit under ambient and cold storage revealed that stem end rot was the most 
prevalent disease followed by body rot, Alternaria rot. Associated pathogens appeared during ripening were 
isolated and identified as Lasiodiplodia theobromae, Phomopsis mangiferae, Colletotrichum gloeosporioides, A. 
alternata and Botrytis cinerea and Aspergillus niger. The conidia of these pathogens were artificially inoculated 
on fresh mango fruits which were then placed in cold storage for 35 days or stored at room temperature for 21 
days. Maximum mean disease severity at ambient temperature was associated with disease associated with L. 
theobromae (35.38%) followed by P. mangiferae (25.40%), Colletotrichum gloeosporioides (20.24%) and 
Botrytis cinerea (19.00%). By contrast, during cold storage, Phomopsis mangiferae (36.55%) was most frequently 
associated with disease followed by L. theobromae (31.17%), C. gloeosporioides (20.03%) and Botrytis cinerea 
(12.25%).  Efficacy of different fungicides (Cabriotop® a.i. metiram complex & pyraclostrobin; Nativo® a.i. 
trifloxystrobin & tebuconazole; Scholar® a.i. fludioxonil; Tecto® a.i. thiabendazole, Amistar® a.i.  azoxystrobin; 
and Sportak® a.i. prochloraz) and plant extracts (of Cichorium intybus, Peganum harmala, Syzgium aromaticum, 
Moringa oleifera, Coriandrum sativum and Cinnamomum zeylanicum) at different concentrations were evaluated 
in vitro through the poisoned food technique. Results indicated that Nativo, and Moringa, significant antifungal 
activity against the tested pathogens. Pre and postharvest application of fungicides have been tested. Postharvest 
hot water fungicidal treatment showed that after four weeks of cold storage (13°C), Nativo (0.3 g/L) gave best 
disease control, however statistically it remained at par with Scholar (0.6 ml/L) and Sportak (0.5 ml/L). In another 
study, pre and postharvest fungicidal treatments were compared. Pre harvest treatment with Scholar (0.6 ml/L) 
gave maximum SER disease control during 4 weeks cold storage (11+1°C; 80-85% RH). Amongst postharvest 
treatments, Nativo (HWT) (0.3 g/L) gave best  control, followed by Sportak as compared to control.  
 
  

http://www.capl.sci.eg/ActiveIngredient/MetiramComplex.html
http://www.capl.sci.eg/ActiveIngredient/Pyrachlorstrobin.html
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Rhizoctonia solani is one of the important soil-borne fungal pathogens, which infects chilli with typical symptoms 

of root rot. During surveys (2014 and 2015 crop season) of nine chilli growing areas in Pothohar region of Pakistan, 

symptoms of root rot and stem canker were noted on approximately 28.23% of the plants. Fungal colonies isolated 

from diseased plants on malt extract agar medium were light grey to brown in colour with abundant mycelial 

growth and branched hyphae. A septum was always present in the branch of hyphae near the originating point with 

a slight constriction at the branch. No conidia or conidiophores were observed. All isolates were multinucleate 

when subjected to DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) stain. Based on morphological characteristics of fungal 

hyphae, isolates were identified as R. solani. Restriction analysis of PCR-amplified ribosomal DNA with four 

discriminant enzymes (MseI, AvaII, HincII, and MunI) and hyphal interactions with known tester strains confirmed 

these isolates belong to AG-4-HGI (59.4%), AG-2-1 (16.2%), AG-6 (10.8%), AG-3-PT (8.1%) and AG-5 (5.4%). 

AG-4-HGI was widely distributed to major chilli growing areas while other groups were confined to distinct 

locations. Internal transcribed spacer (ITS) region of rDNA was amplified with the primers ITS1/ITS4 and 

sequenced which had 99-100% identity with the corresponding gene sequences of respective R. solani AGs. To 

confirm Koch’s postulates, Chilli seeds (cv. Sanam) were planted into plastic trays containing sterilized potting 

mixture i.e. sand: clay: farmyard manure, at the rate of 1:1:1. Soil inoculum containing 10g of barley grains 

colonized with each isolate of R. solani for 14 days was mixed in the upper 2cm layer of soil after two weeks of 

sowing. A set of uninoculated plants was used as a control. Ambient conditions were provided under the 

greenhouse. Four weeks after inoculation, plants were removed, washed and lesions similar to the symptoms of 

the previous infection were observed on root portions of all inoculated plants while control plants remained 

symptomless. Fungus re-isolated from infections was confirmed as R. solani by microscopic appearance of the 

hyphae. Present study is the first report of AG composition of R. solani infecting chilli in Pakistan which will be 

useful to breeding programs working on varietal evaluation. 
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214-) NATURAL GROWING DAFFODIL IN NORTHERN IRAQ 
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In the ornamental plants sector the especially daffodils which are important in cut flower cultivation have great 

importance both in our country and in northern Iraq. Because there is no scientific study on cultivation and 

daffodils grown naturally in northern Iraq, it have great importance to investigate this potential. The study 

material is daffodils brought from northern Iraq. As a result of the studies, it is determined that only one species 

is widespread in the northern part of Iraq and these are Narcissus poeticus L. in white and yellow color. The 

morphological characteristics of daffodils which bring to the laboratory were recorded and the color 

characteristics of white-yellow daffodils were compared each other. In addition, the daffodils collected from 

Suleymaniye and Chamchamal have been compared with flower stem and stem length, petal width and height, 

trunk diameter and flower number measurements and there are differences between them. 

Keywords: Northern Iraq, Narcissus poeticus L., Daffodil. 

 

KUZEY IRAK’TA DOĞAL OLARAK YETİŞEN NERGİSLER 

 

Nalan TÜRKOĞLU1, 2, Ezelhan ŞELEM1, Yekbun ALP2, Sokar Salah JALAL2 
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 65080 Van, Türkiye 
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 65080 Van, Türkiye 

Süs bitkileri sektöründe özellikle kesme çiçek yetiştiriciliğinde önem taşıyan nergisler hem ülkemizde hem de 

Kuzey Irak’ta büyük öneme sahiptir. Kuzey Irak’ta doğal olarak yetişen nergislerin kültüre alınması ve 

yetiştiriciliğine yönelik herhangi bir bilimsel çalışmanın olmaması dolayısıyla bu potansiyelin araştırılması büyük 

önem arz etmektedir. Çalışma materyalini Kuzey Irak’tan getirtilen nergisler oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda Irak'ın kuzeyinde sadece bir türün yaygın olduğu ve bu türün beyaz ve sarı renkte olan Narcissus 

poeticus L. olduğu tespit edilmiştir. Laboratuara getirilen nergislerin morfolojik özellikleri kayıt altına alınmış 

olup beyaz-sarı nergislerin renk özelliklerinin karşılaştırılmaları yapılmıştır. Ayrıca Süleymaniye ve Chamchamal 

kentinden toplanan nergislerin çiçek sapı ve gövde boyu, petal eni ve boyu, gövde çapı ve çiçek sayısı ölçümlerinin 

karşılaştırmaları yapılmış olup aralarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Kuzey Irak, Narcissus poeticus L.,  Nergis. 
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Giriş 

Süs bitkileri arasında önemli bir yere sahip olan nergisin dünya üzerinde farklı coğrafyalara ait birçok doğal çeşidi 

bulunmaktadır. Coğrafyaya özgü çevre şartlarından kaynaklı olarak birçok bitki türü azalmakta ya da yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır (Türkoğlu ve ark.,2018). Anavatanı Avrupa olan ve en çok tür zenginliğine 

İspanya ve Portekiz’de rastlanan nergis (Narcissus L.), Amaryllidaceae familyasına ait bir cinstir   . Ancak doğal 

olarak tüm Akdeniz kıyılarında, hatta bunun uzantısı olan Japonya'ya kadar aynı enlem dereceleri arasında 

görülmektedir. Dünyada Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ülkelerinde tarımı yapılmaktadır (Mathew, 2002, 

Kebeli, 2012). Nergisin, süs bitkilerinin farklı grupları içerisinde ve değişik amaçlarla, yetiştiriciliğinin önem 

taşıması, çiçek üretiminin yanında, dünyada nergis soğanı üretiminin de önemli bir faaliyet alanına ve ekonomik 

paya sahip olmasının sebebi olarak görülebilir. Dünyada nergisin süs bitkisi olarak üretim ve yetiştiriciliği; soğan 

üretimi, kesme çiçek üretimi, saksılı çiçek üretimi ve dış mekan süs bitkisi olmak üzere farklı gruplarda 

incelenebilir (Zeybekoğlu, 2010). Soğanlı süs bitkilerinden olan nergis; gerek kesme çiçek olarak kullanımı, gerek 

iç mekân ve dış mekânda kullanımı, gerekse içerdiği alkoloidler bakımından zengin olması nedeniyle süs bitkileri 

sektörünün yanında eczacılık, bitki koruma ürünlerinin eldesi, parfümeri gibi farklı alanlarda da kullanımı vardır 

(Benschop ve ark., 2010). Irak coğrafik çeşitlilik ve iklimsel durumundan kaynaklı yabani bitki popülasyonu 

açısından büyük bir çeşitliliğe sahip olan bir ülke olarak tanınmaktadır. Birçok farklı floraya sahip olduğu bilinen 

Kuzey Irak,Türkiye’nin güneyinde yer alan dağlık alalara sınır konumundadır (Mohmod et al; 1988, Ghazanfar  

1994; Chakravarty, 1976). Kuzey Irak’ta sadece bir nergis türü yaygın olup bu beyaz ve sarı renkte olan Narcissus 

poeticus L.’ dir.  

Süs bitkileri sektöründe özellikle kesme çiçek yetiştiriciliğinde önem taşıyan nergisler hem ülkemizde hem de 

Kuzey Irak’ta büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla yapılmış olan bu çalışmada Kuzey Irak’ın iki lokasyonundan 

toplanmış olan doğal olarak yetişen nergislerin morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması ve ileride yapılacak olan 

çeşitli çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Materyal ve Metod 

Çalışma materyalini Kuzey Irak’taki yabani nergis örnekleri oluşturmaktadır. Doğal ortamlarından getirilen 

materyallerin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölüm laboratuarında fotoğrafları çekilmiş olup morfolojik 

özellikleri kayıt altına alınmıştır. Çalışmada bitkisel materyal olarak N. poeticus, türüne ait doğallaşmış 

popülasyonlardan oluşan sarı ve beyaz nergisler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan çeşitler Süleymaniye ve 

Chamchamal kentlerinden toplanmış olup örneklerin toplandığı lokasyonlar ve iklimsel özellikler aşağıda 

verilmiştir. 
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Lokasyona Ait Özellikler 

 

Şekil 1. Örneklerin Toplandığı Chamchamal ve Süleymaniye Kentlerinin Haritası. 

Çalışma materyalini oluşturan örnekler Kuzey Irak’ın Chamchamal ve Süleymaniye kentlerinin belirli 

lokasyonlarından alınmıştır. Süleymaniye kentinden toplanmış olanlar 45.432900 boylam, 35.564960 enlem 

dereceleri ve 847 m yükseklikten toplanmıştır. Chamchamal kentinde toplanan örnekler ise 44.8217277 boylam, 

35.5292113 enlem ve 719m yükseklikten toplanmıştır. 

 

Şekil 2.  Süleymaniye Kentinin Aylara Göre Ortalama Sıcaklık Değişimi. 

 

Şekil 3. Chamchamal Kentinin Aylara Göre Ortalama Sıcaklık Değişimi. 

Çiçeklenme tarihi, soğanların maruz kaldığı sıcaklıktan etkilenmektedir. Çiçek açma zamanının başlangıcı ve sonu 

sıcak - soğuk bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Sıcak bölgelerde Şubat ayı sonunda ve Mart ayı başında 

başlar, Mart sonunda ve Nisan başında sona erer. 
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Şekil 4. Süleymaniye Kentinin Aylara Göre Bulutlu, Güneşli ve Yağışlı Gün Miktarı Değişimi. 

 

Şekil 5. Chamchamal Kentinin Aylara Göre Bulutlu, Güneşli ve Yağışlı Gün Miktarı Değişimi. 

 

İki bölgede de güneşli gün sayısı fazla olup Ekim ayından Mayıs ayının başına kadar bulutlu gün görünmektedir. 

İki lokasyonda tüm yıl güneşli olmasına rağmen güneşin yoğun olduğu dönem Haziran ayıdan Eylül ayına kadar 

geçen sürede olduğu görünmektedir. Çalışma alanlarının ortalama yağış miktarı birbirlerine yakın olup Kasım ve 

Mayıs ayları arasında yağışlar görülmektedir. 

Renk özelliklerinin belirlenmesi 

Kuzey Irak’tan getirilen nergis bitkilerinde; açık renkli nergislerin beyaz taçları, açık renkli nergislerin sarı 

kısımları, açık renkli nergislerin gövdeleri, koyu renkli nergislerin beyaz kısmı, koyu renkli nergislerin sarı 

kısımları ve koyu renkli nergislerin gövdelerinin L,a,b,C,H renk değerleri Minolta renk ölçer aleti yardımı ile 

ölçülmüştür. 

Gövde Çapı ve Boyunun Belirlenmesi  

Kuzey Irak’tan getirilen nergis bitkilerinde gövde çapı ve boyu dijital kumpas yardımı ile ölçülmüştür. 

Petal Eni ve Boyunun Belirlenmesi 

Kuzey Irak’tan getirilen nergis bitkilerinde petal eni ve boyu dijital kumpas yardımı ile ölçülmüştür. 

Çiçek Sayısı ve Sap Boyunun Belirlenmesi 

Kuzey Irak’tan getirilen nergis bitkilerinde çiçek sapı boyu dijital kumpas yardımı ile ölçülürken çiçek sayısı adet 

cinsinden belirlenmiştir. 

İstatistiksel Analiz 

  İki farklı lokasyondan toplanan örneklerin bazı morfolojik özellikleri ile renk içerikleri 

arasındaki farkın ve iki kent arasında fark olup olmadığının belirlenmesi  amacıyla bağımsız T testi uygulanmıştır. 
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Tartışma ve Bulgular 

Çiçeklenme döneminde olan bitkilerin morfolojik özellikleri ile ilgili bazı gözlem ve ölçümler yapılmıştır. İki 

farklı lokasyondan alınan bitkilerin Çiçek sapı boyu, gövde boyu, petal eni, petal boyu, gövde çapı ve çiçek sayısı 

ölçülmüştür. Süleymaniye kentinden alınan örneklerin çiçek sapı 42.973 mm, gövde boyu 95.164 mm ve gövde 

çapı 10.234 mm iken Chamchamal lokasyonundan toplanan örneklerde ise sırasıyla 40.613 mm, 89.835 mm ve 

10.159 mm olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). Petal eni, petal boyu ve çiçek sayısı ölçümleri incelendiğinde ise 

Chamchamal nergislerinin Petal eni, petal boyu ve çiçek sayısı sırasıyla 10.428 mm 18.428 mm 4.033 adet 

bulunurken, Süleymaniye nergislerinin petal eni 10.390 mm petal boyu 18.101 mm ve çiçek sayısı 4.000 adet 

olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Nergislerin Çiçek Sapı Boyu, Gövde Boyu, Petal Eni, Petal Boyu, Gövde Çapı ve Çiçek Sayısının 

Belirlenmesi. 

 Çiçek sapı 

boyu (mm) 
Gövde boyu 
(mm) 

Petal eni (mm) 
Petal boyu 
(mm) 

Gövde çapı 

(mm) 
Çiçek sayısı 

(adet) 
Süleymaniye 42.973 95.164 10.390 18.101 10.234 4.000 
Chamchamal 40.613 89.835 10.587 18.428 10.159 4.033 

 

Dünya üzerinde doğal olarak yetişen nergisler bitkisel özellik açısından büyük bir farklılık göstermektedir. 

Narciscus poeticus L., Nergis türleri arasında önemli bir yere sahiptir. Yapılan bu çalışmada kuzey Irak’ın iki 

farklı kentinden toplanan nergisler arasında da birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Süleymaniye ve chamchamal kentlerinden getirilen örneklerin morfolojik gözlemleri karşılaştırıldığında; çiçek 

sapı 42.973 mm, gövde boyu 95.164 mm ve gövde çapı 10.234 mm iken Chamchamal lokasyonundan toplanan 

örneklerde ise sırasıyla 40.613 mm, 89.835 mm ve 10.159 mm olup Süleymaniye kentinden toplanan örneklerin 

söz konusu parametreler açısından daha yüksek değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). Petal eni, petal 

boyu ve çiçek sayısı ölçümleri incelendiğinde ise Chamchamal nergislerinin Petal eni, petal boyu ve çiçek sayısı 

sırasıyla 10.428mm 18.428mm 4.033 adet bulunurken, Süleymaniye nergislerinin petal eni 10.390 mm petal boyu 

18.101 mm ve çiçek sayısı 4.000 adet olup Chamchamal nergislerinden elde edilen değerlerin daha yüksek çıktığı 

tespit edilmiştir (Çizelge 1). Davis (1984) N. tazetta nergis türünde korona çapı (1,2 - 1,9 cm), korona uzunluğu (0,6 

- 0,7 cm) olduğunu vurgularken N. Serotinus nergis türünde ise sap uzunluğunun (9 – 25 cm) arasında değere sahip 

olduğunu vurgulamıştır. Zeybekoğlu (2010) farklı nergis türlerinin morfolojik özellikleri bakımından karşılaştırma 

yapmış ve korona çapı (2.1-7.2 cm), korona uzunluğu (0.07-0.50 cm) çiçek çapı (2.3-5.5 cm) ve sap uzunluğu (2-27 

cm) olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca mathew (2002) N. jonquilla nergis türünde korona çapı (1-1.5 cm), korona 

uzunluğunu (0,24 - 0,50 cm), çiçek çapı (2,8 - 4,10 cm) ve sap uzunluğu (12-26 cm) olduğunu vurgulamıştır. Alp ve 

ark., (2015), yaptıkları çalışmalarda Narciscus poeticus L. türünün bir dalda, bir çiçek nadiren iki-üç çiçek 

olduğunu ve bu çiçeklerin iki renkli olduğunu vurgulamışlardır. Petalin 4 cm ile 1,5 cm, koronanın 5-10 mm 

çapında olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışma materyalini oluşturan bitkilerin renk ölçümleri yapılmış olup L, a, b, c ve h değerleri belirlenmiştir. Açık 

renkli nergisler ile koyu renkli nergislerin beyaz taçları, sarı kısımları ve gövde renklerinin ölçümleri yapılmıştır. 

Açık renkli nergislerin beyaz taçları, sarı kısımları ve gövdesinden elde edilen L değerleri incelendiğinde sırasıyla 

74,347, 56.437 ve 45.563 bulunurken koyu renkli nergislerin L değerleri ise sırasıyla 70.220, 49.107 ve 45. 337 

bulunmuştur (Çizelge 2). Nergislerin beyaz taçları, sarı kısımları ve gövdesinden elde edilen a değeri 

incelendiğinde ise açık renkli nergislerin sırasıyla 0.237, 0.443, -8,203 olup koyu renkli nergislerin -0,777, 7,477 
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ve -10.903 olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2).  Açık renkli nergislerin b değerinde ise beyaz taçları 6.893, sarı 

kısımları 66.690, gövdeleri 23.760 bulunurken, koyu renkli nergislerin beyaz taçları 5.813, sarı kısımları 61.433, 

gövdeleri 25.060 bulunmuştur. Açık ve koyu renkli nergislerin C değerine bakıldığında 5.963 ile 66.727 arasında 

değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Renk değerlerinden h parametresine bakıldığında ise 83.107 ile 112,417 

arasında değişiklik gösterdiği bulunmuştur (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Nergislerin Renk Değerlerinin (L, a, b, C, h) Belirlenmesi. 

 L a B C H 
Açık renkli 

nergislerin 
beyaz taçları 

74,347 0,237 6,893 7,033 88,337 

Açık renkli 

nergislerin sarı 

kısımları 
56,437 0,443* 66,690 66,727 89,613* 

Açık renkli 

nergislerin 
gövdeleri 

45,563 -8,203 23,760 25,523 106,897 

Koyu renkli 
nergislerin 
beyaz kısmı 

70,220 -0,777 5,813 5,963 98,113 

Koyu renkli 
nergislerin sarı 

kısımları 
49,107 7,477* 61,433 61,907 83,107* 

Koyu renkli 
nergislerin 
gövdeleri 

45,337 -10,903 25,060 27,560 112,417 

(*= P<0.05). 

Açık ve koyu renkli nergisler renk değerleri açısından incelendiğinde en yüksek L değeri 74.347 ile açık renkli 

nergislerin beyaz taçlarında iken En düşük L değeri 45.337 koyu renkli nergislerin gövdelerinde, en yüksek a 

değeri 7.477 koyu renkli nergislerin sarı kısımlarında bulunurken En düşük a değeri -10.903 koyu renkli nergislerin 

gövdelerinde ve en yüksek b değeri 66.690 ile açık renkli nergislerin sarı kısımlarında tespit edilirken en düşük b 

değeri ise 5.813 ile koyu renkli nergislerin sarı kısımlarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca en yüksek C değeri 

66.727 açık renkli nergislerin sarı kısımlarında ve en yüksek h değeri 106.897 ile açık renkli nergislerin 

gövdelerinde tespit edilirken en düşük C değeri 5.963 koyu renkli nergislerin beyaz kısımlarında ve en düşük h 

değeri 83.107 koyu renkli nergislerin sarı kısımlarında gözlemlenmiştir. Alp ve ark.,(2015), yaptıkları çalışmalarda 

petalin saf beyaz renkli, nadiren grimsi olduğunu; koronanın ise sarı renkli ve kenarlarının kırmızı renkli  olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Sonuç 

Kuzey Irak’da doğal yayılış gösteren ve kültürü yapılan nergislerin incelendiği bu çalışmada, doğal olarak bulunan 

nergis türlerine ait farklı illerdeki nergis çeşitleri belirlenmiştir. Bu çeşitler ile yapılan inceleme ve ölçümler ile 

Kuzey Irak nergisinin doğal yayılış alanlarına ait bazı özellikler kaydedilmiştir. Aynı ekolojik koşullarda farklı 

lokasyonları temsil eden aynı türe ait bitkilerin, popülasyonlarının içerisinde ve popülasyonları arasında çiçek 

renkleri bakımından belirlenen farklılıklar, süs bitkilerinde önem taşıyan karakterlerden birisi olan renk özellikleri 

bakımından bu popülasyonların taşıdıkları çeşitliliği ortaya koymaktadır. Yürütülen çalışmalarda Kuzey Irak’ta 2 

farklı ilden N. poeticus türüne ait sarı ve beyaz çiçekli bitkiler toplanmış ve farklı morfolojik karakterlere ait veriler 

elde edilmiştir. Morfolojik özelliklerin ortalama aralıkları ile birlikte verilmiştir. Süleymaniye ve Chamchamal 
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lokasyondan alınan bitkilerin çiçek sapı, gövdesi, petal eni, petat boyu, gövde çapı ve çiçek sapı ölçülmüştür. 

Süleymaniye lokasyonundaki bitkilerin çiçek sapı, çiçek gövdesi ve gövde çapı ölçümleri daha yüksek çıkmıştır. 

Petal eni, petal boyu ve çiçek sapı boyutları ise Chamchamal’da daha yüksek çıkmıştır. Açık renkli nergislerin 

beyaz taçları, açık renkli nergislerin sarı kısımları, açık renkli nergislerin gövdeleri, koyu renkli nergislerin beyaz 

kısmı, koyu renkli nergislerin sarı kısımları ve koyu renkli nergislerin gövdelerinin renk ölçümlerinde farklılıklar 

olduğu tespit edilmiştir. 

Aynı türün farklı lokasyonlardaki farklı iki çeşit arasında farklılık olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma 

sonucunda, çalışma alanının, gerek doğal yayılış gösteren, gerekse kültürü yapılan ve doğallaşmış nergis türleri 

bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmüştür.  

Kaynaklar 

Alp, Ş., Zeybekoğlu, E., Salman, A., Özzambak, E. 2015. Ülkemizin Doğal ve Doğallaşmış Nergis Türleri ve 

Karşılaştığı Sorunlar. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2), 304-38. 
Benschop, M., Kamenetsky, R., Le Nard, M., Okubo, H. and De Hertogh, A., 2010, The Global Flower Bulb 
Industry: Production, Utilization, Research,36:1-115, Horticultural Reviews (John Wiley & Sons, New York). 
Chakravarty HL (1976). Plant wealth of Iraq. Government press of Iraq. Baghdad. 

Davis, P. H., 1984, Flora of Turkey. Volume: 8. Edinburgh University Pres 22 George Square, Edinburgh. 
Ghazanfar SA (1994). Arabian medicinal plants. CRC press, Inc 

Kebeli, F., 2012. Samsun’da kesme nergis çiçeği yetiştiriciliği üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 39876. 
Mahmod JM, Majeed SH (1988). Iraqi plants and herbs, traditional uses and scientific research. 1st edition Dar- 
Althawra publications. 
Mathew, B., 2002, Classification of the genus Narcissus. Narcissus and Daffodil. Ed. Hanks, G., R. p: 30-52. 
Publisher:  Taylor&Francis. 
Turkoglu, N., Ozdemir, F. A., Keskin, N., & Khawar, K. M. (2018). Effıcıent Protocol For Multıple Mıcro-Shoot 
Regeneratıon From Endanger, Endemıc And Ornamental Plant Centaurea Fenzlh Reıchardt. Fresenıus 

Envıronmental Bulletın, 27(2), 1076-1080. 
Zeybekoğlu E., 2010. Türkiye’de kültürü yapılan ve doğal yayılış gösteren nergislerin (Narcissus) araştırılması, 

kültüre alınması, bazı morfolojik ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi.Doktora Tezi, Ege Ünv. Fen Bilimleri 

Enst., 153 s. 
 

  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

1783 
 

215-) GENETIC MODIFICATION IN ORNAMENTAL PLANTS 
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Genetic modification has been used not only to contribute to the development of many horticultural plants, but 

also to develop some species which is take part in ornamental plants. The development of new varieties which is 

modificating according to the demand is one of the most important purposes of ornamental plants. Main aim in the 

modifications desired by ornamental breeders are color, fragrance, resistance to diseases and pests, vase life after 

harvest and resistance to some stress conditions. Genetic modifications have great importance in achieving these 

desirable properties. In this review, we described the evaluation of these features, which have great importance for 

ornamental plants and desired by many breeders, the possible effects on the environment and future prospects. 

Keywords: Genetic Modification, Fragrance, Color, Ornamental Plants. 

 

SÜS BİTKİLERİNDE GENETİK MODİFİKASYON 

Yekbun ALP1,  Nalan TÜRKOĞLU2, Ezelhan ŞELEM2 
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2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 65080 Van, Türkiye 

Genetik modifikasyon birçok bahçe bitkisinin gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra aynı zamanda süs 

bitkilerinde yer alan bazı türlerin gelişimi için de kullanılmıştır. İsteğe uygun olarak düzenlenen modifikasyonlarla 

yeni çeşitlerin geliştirilmesi süs bitkilerinin en önemli amaçlarından bir tanesidir. Süs bitkisi ıslahçıların arzuladığı 

modifikasyonların başında renk, koku, hastalık ve zararlılara karşı dayanım, hasat sonrası vazo ömrü ve bazı stres 

koşullarına dayanım gibi özellikler gelmektedir. Genetik modifikasyonda arzulanan bu özelliklerin elde 

edilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu derlemede süs bitkileri için büyük önem taşıyan ve birçok yetiştirici 

tarafından arzulanan bu özelliklerinin değerlendirilmesi, çevre üzerindeki olası etkileri ve gelecekteki 

beklentilerden bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Genetik Modifikasyon, Koku, Renk, Süs Bitkileri 

 

 

Giriş 

Süs bitkileri bahçe bitkileri endüstrisi içerisinde önemli bir yere sahiptir (Chandler ve Sanchez, 2012). Dünya 

kesme çiçek ve iç mekan süs bitkileri üretim alanları sırasıyla Hindistan 242.000 (ha) Çin 169.081 (ha) A.B.D 

29.407 (ha) ve Japonya 16.840 (ha) oluşturmaktadır. Ülkemizdeki süs bitkileri üretim alanları dış mekan süs 

bitkileri (34.722da), kesme çiçekler 11.949 (da), iç mekan süs bitkileri 1.313 (da) ve çiçek soğanları 597 (da) 

oluşturmaktadır. Ayrıca üretim miktarları ise; dış mekan süs bitkileri 412.227.915 (adet), kesme çiçekler 

1.037.996.375 (adet), iç mekan süs bitkileri 38.150.927 (adet) ve çiçek soğanları 25.337.330 (adet) olmak üzere 

toplamda 1.513.712.547 adettir (Tuik, 2017). Piyasada var olan üretim miktarları göz önüne alındığında genetik 

olarak modifiye edilmiş süs bitkilerinin piyasada yer alması ve arzulanan bazı özelliklerin süs bitkilerine 

kazandırılmış çeşitlerin piyasaya sürülmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca aynı türün farklı coğrafik bölgede 

birçok değişik çeşidinin bulunması ve bu çeşitlerin çiçeklenme zamanı, iklimsel istek gibi parametreler 

bakımından birbirlerinden farklı olduğu eski zamanlardan beri birçok çalışma ile desteklenmiştir (Türkoğlu ve 
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ark., 2005; Türkoğlu ve Çığ., 2006). Dolayısıyla üretimin yoğun olarak yapıldığı dünyada ve ülkemizde hem çok 

büyük süs bitkisi varyasyonu bulunmaktadır hem de çok farklı ihtiyaç ve gereksinimler ortaya çıkmış olup, bunun 

en hızlı ve etkili çözümü modifikasyonlarla sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak modifiye edilmiş süs bitkilerinin 

gerek çevre üzerine gerekse insan üzerine etkileriyle ilgili tartışmalar devam ettiğinden dolayı henüz bir netlik 

kazanmış değildir. Bu durumların tamamı göz önüne alındığında konuyla ilgili yapılacak olan gerek araştırma 

gerekse derleme çalışmaları önem arz etmektedir. 

Bu derlemede hem ülkemizde hem de tüm dünyada üretimi yoğun olarak yapılan bazı süs bitkilerinde genetik 

olarak modifiye edilen bazı özellikliler ile ilgili yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca modifikasyonların gelecekteki olası etkileri ve devam eden tartışmalardan bahsedilmeye çalışılmıştır. 

 

Çiçek Rengi Modifikasyonu 

Çiçek renkleriyle ilgili sorumlu ana pigmentler antosiyaninler, flavonoidler, karotenoidler ve betalainler olduğu 

bilinmektedir. Birçok çeşit antosiyanin olduğu ve ana hat olarak altı çeşit antosiyanin olduğu araştırmacılar 

tarafından vurgulanmıştır (Veitch ve Grayer, 2008). Örneğin Mavi renkli çiçekler yüksek seviyede delfinidin ve 

türevlerine sahip olma eğiliminde olurken kırmızı çiçek rengi ise antosiyanidin bazında çalışan pelargonidinlerin 

neden olduğu vurgulanmıştır (Tanaka ve ark., 2009). Çiçek rengi modifikasyonu üzerine rapor edilen ilk genetik 

olarak değiştirilmiş süs bitkilerinden bir tanesi Petunya olarak bilinmektedir (Meyer ve ark., 1987). Süs 

bitkilerinde gerçekleştirilen GM araştırmalarında renk değişimi ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır.  (Auer, 

2008; Tanaka ve ark., 2009; Nakatsuka ve ark., 2010; Underwood ve Clarke, 2011; Chen ve ark, 2012).  

Ayrıca çiçek rengi modifikasyonu birçok değişik süs bitkisinde farklı araştırmacılar tarafından çalışılmıştır (Aida 

ve ark., 2000; Davies ve ark., 2003; Tsuda ve ark., 2004; Ueyama ve ark., 2006; Katsumoto ve ark., 2007; Suzuki 

ve ark., 2007; Chen ve ark., 2011; Kamiishi ve ark., 2011; Nakatsuka ve ark., 2011; Chen ve ark., 2012; Mii, 2012; 

Brugliera ve ark., 2013; Chandler ve ark., 2013; Nishihara ve ark., 2013; Jeknic ve ark., 2014; Nakamura ve ark.,  

2015; Yagi, 2015; Watanabe ve ark., 2017; Morita ve Hoshino., 2018; Okitsu ve ark., 2018).  

 

Koku Modifikasyonu 

Süs bitkileri içerisinde yer alan türlerin koku modifikasyonu genellikle bir türde arzu edilen kokunun başka bir 

türe aktarılması şeklinde olmaktadır.  Çiçek kokuları, bitkilerin üreme sürecinde hayati öneme ve ekonomik öneme 

sahip olduğu ve aslında süs bitkilerinin estetik özelliklerini geliştirdiği vurgulanmıştır (Noman ve ark., 2017).Bazı 

önemli kesme çiçek yetiştiricileri iyi vazo ömrü açısından koku içermeyen türler bulunmaktadır (Gudin, 2010). 

Koku ile ilgili süs bitkilerinde modifiye edilmiş ve potansiyel olarak geliştirilmiş birçok örnek bulunmaktadır. 

(Saxena ve ark., 2007).  

Süs bitkilerindeki koku modifikasyonu potansiyeli ile ilgili çalışmalar birçok araştırmacı tarafından çalışılmış ve 

irdelenmiştir (Zuker ve ark., 2002; Dudareva ve ark., 2006; Pichersky ve Dudareva, 2007; Dudareva ve Pichersky, 

2008; Yu ve Utsumi, 2009; Underwood ve Clarke, 2011; Spitzer-Rimon ve ark., 2012; .Zvi ve ark., 2012; Kıshı-

Kaboshı ve ark., 2017; Kong ve ark., 2017;  Oliva ve ark., 2017; Shi ve ark., 2018). 

 

Abiyotik Stres Dayanımı 

Bahçe bitkileri içerisinde yer alan diğer bitki türlerinde abiyotik stres verim ve kaliteyi etkilediği gibi süs bitkileri 

yetiştiricileri ve tüketicileri içinde zamanında piyasaya sunulabilir kaliteli bir ürün üretmede etkisi bulunmaktadır. 
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Ayrıca abiyotik ve ve biyotik stres durumunda bitki büyüme ve gelişmesini çeşitli şekillerde etkilediği birçok 

araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır (Alp ve Kabay., 2017a; Alp ve Kabay., 2017b; Noman ve Aqeel, 2017). Stres 

için dayanıklı gen sayısının yetersiz olması nedeniyle, Süs bitkilerinde toleransla ilgili ıslah ve modifikasyon 

çalışmaları zor olmaktadır (Azadi ve ark., 2016). Örneğin kuraklık ve soğuk stresi ile ilgili dayanıklı CBF genlerini 

kullanarak abiyotik stres direnci olan süs bitkileri elde edilebileceği  vurgulanmıştır (Potera, 2007). Örneğin   

Petunya X hbrida (petunya) 'daki donma toleransı, Arabidopsis thaliana’dan CBF3 geninin aktarılmasıyla 

arttırılabilineceği vurgulanmıştır (Warner, 2011).  

Ayrıca genetik olarak modifiye edilmiş bazı abiyotik stres koşullarına dayanıklı süs bitkileri ile ilgili çalışmalar 

bulunmaktadır (Hong ve ark., 2006a,b; Tong ve ark., 2009; Chen ve ark., 2010; Warner, 2011; Chandler ve 

Sanchez, 2012; Estrada-melo ve ark., 2015; kamthan ve ark., 2016; Wang ve ark., 2017). 

 

Hastalık Dayanımı 

Fungal, bakteriyel ve viral patojenler süs bitkilerinin üretiminde, depolanmasında, dağıtımında ve kullanımında 

olumsuz etkiler yaratabilmektedir (Chandler ve Sanchez, 2012) Moleküler markör destekli ıslahtan (marker-

assisted breeding) faydalanarak daha farklı ve hastalıklara dirençli çeşitlerin üretimini hızlandırma açısından 

önemli bir role sahiptir (Azadi ve ark., 2016). Ancak büyük genom boyutundan dolayı zambak gibi süs bitkilerinin 

genomu hakkında bilgi elde etmede engeller oluşturmaktadır (Du ve ark., 2015). Patojenlerin Kontrol altına 

alınması, bastırılması, yok edilmesi gibi tüm işlemler hem tüketiciye hemde üreticilere zorluklar yaşatmaktadır ve 

fazla maliyet gerektirmektedir. Hastalık, gıda olarak tüketilen bitkilerde problem olduğundan dolayı bazı değerli 

bitkilerde hastalık direncini artırmak için bulunacak olan işe yarayan genlerin süs bitkileri içerisinde de 

değerlendirilebileceği beklenebilir (Hammond ve ark.,, 2006; Hsiao ve ark., 2011). Ayrıca araştırmacılar 

tarafından yapılan birçok çalışmada hastalıklara daha dayanıklı süs bitkilerinin elde edildiği vurgulanmıştır.  Pirinç 

kitinaz geni güle aktarılmıştır ve külleme direnci artmış güller elde edilmiştir (Pourhosseini ve ark., 2013). Ayrıca 

güllerde küllemeye dayanımla ilgili çalışmalar eski zamanlardan beri bulunmaktadır (Lı ve ark., 2003). Rosa X 

hybrida ve transjenik Dendranthema grandiflorum (krizantem) küf direnci için genetik olarak modifiye edilmiştir 

ve gri küfe direnç kazandırdığı gösterilmiştir (Li ve ark., 2003; Kim ve ark., 2011b). Clarke ve ark. 2008, saksı 

bitkisi olan Euphorbia pulcherrima (poinsettia) virüslere dirençli GM hatlarını kazandırdığını rapor etmiştir ve 

ayrıca Liao ve ark. (2004) ve Chang ve ark. (2005) saksı ve kesme çiçek süs bitkisi olan orkidelerde Phalaenopsis 

spp. ve Dendrobium spp. Virüse dayanımlı hatlar rapor etmişlerdir. süs bitkisinde oluşacak hastalıklı bikilerin 

piyasada tüketiciye satılamamasından ve kimyasal mücadele seçeneklerini azaltan bazı kimyasalların 

kullanılmasını durdurmaya zorlayan hükümet politikaları, GM’ nin ikinci bir avantajını ortaya çıkarmaktadır. 

(Lutken ve ark., 2010).  

Ayrıca genetik modifikasyonun hastalık dayanımı üzerine birçok çalışma bulunmaktadır (Ram ve Mohandas 2003; 

Li ve ark., 2003; Hammond ve ark., 2006; ve ark., 2008; Debener ve Linde 2009; Whitaker ve ark., 2010; Qiu ve 

ark., 2015)  

 
Zararlı Direnci 

Arazide oluşabilecek herhangi bir zararlı tehlikesi, bitkilerin kalite ve veriminde önemli ölçüde azalmaya sebep 

olabilir. Zararlılar yalnızca yaprak ile çiçeklerin çekiciliği ve pazarlanabilirliğini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda 

patojenler ile virüslerin potansiyelini arttırır. GM teknolojisi ile gıda ürünlerinde kullanılan böcek direnç genleri 
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esas olarak Bacillus thuringensis'in endotoksin genlerine dayanmaktadır. (Chandler ve Sanchez, 2012).  Çeşitli 

transgenik krizantem bitkisi üreten araştırmacılar modifiye edilmiş (cry1Ab) genini tanıtıp öldürücü etkiye sahip 

olan tomurcuk kurdu gibi zararlılara karşı dayanımın arttırıldığını ifade etmişlerdir (Shinoyama ve ark.,  2008, 

2012). D. Grandiflorum’ da kafein üreten üç adet Nmetiltransferaz genini (CaXMT1, CaMXMT1 ve CaDXMT1) 

elde etmiş ve gri küf (Botrytis cinerea) 'e karşı direnç geliştirmiştir (Kim ve ark., 2011a). Böcek zararı çok küçük 

ölçüde olsa bile süs bitkilerini arzu edilemeyecek hale getirebilir. Dolayısıyla genetik modifikasyon süs 

bitkilerinde zararlı direncine karşı büyük önem taşımaktadır.  

Süs bitkileri arasında önemli bir yere sahip olan krizantem başta olmak üzere birçok süs bitkisinde genetik 

modifikasyonla zararlı direnci sağlanmaya çalışılmıştır (Kim ve ark., 2011b; Birkett ve Pickett, 2014; Shinoyama 

ve ark., 2015; Vieira ve ark., 2015). 

 
Vazo Ömrü ve Kalitede Tutma 

Süs bitkilerinin hasat sonrası kalite ve vazo ömrü de çok önemlidir (Potera, 2007). Ayrıca araştırmacılar için göz 

korkutucu zorluklardan biri, süs bitkisi ürünlerinin raf ömrünü, aroma, tat vb. konular olduğu vurgulanmıştır 

(Kamthan ve ark., 2016). Süs bitkilerinde çiçek ve yaprakların vazo ömrü büyük öneme sahip olup, genellikle 

üreticiler tarafından kimyasal muamele ile pazara sunulmaktadır. Kimyasal muamele yapılmış olan süs bitkilerinin 

ömrü, muamele yapılmamış olanlara göre daha uzun olsa bile genetik modifikasyonun vazo ömründe daha kesin 

sonuçlar vereceği kaçınılmazdır.  Genetik modifikasyonu kullanarak yapılan çalışmalar, kimyasal maddeleri 

kullanmaya gerek kalmadan çok başarılı sonuçlar verdiği bilinmektedir (Chandler, 2007). Genetik modifikasyonun 

transgenik süs bitkilerinde yaprak ve çiçek ömrünü uzatma potansiyeli ile ilgili çalışmalar ve hangi genlerle ilgili 

olduğu araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır (Raffeiner ve ark., 2009; Underwood ve Clarke 2011; Litz ve 

Padilla, 2012). Yaprak sararması hem kesme çiçeklerde hem de saksı bitkilerinde olumsuz bir durumdur ve D. 

grandiflorum'da yaprak yaşlanmasını önlemek için genetik modifikasyon teknolojisi potansiyel olarak çok yararlı 

olduğunu gösterilmiştir (Satoh ve ark., 2008).  

Vazo ömrü, etilen biyosentezinin veya etilen alımının manipülasyonu ile modifiye edilebildiği ve bu fonksiyonlara 

yönelik genlerin etkinliğinin gösterilmesi araştırmacılar tarafından gösterilmiştir (Derks ve ark., 1995; Bovy ve 

ark., 1999; Chandler, 2007; Sriskandarajah ve ark., 2007; Milbus ve ark., 2009; Raffeiner ve ark., 2009; Olsen ve 

ark., 2015; Tanase ve ark., 2015).  

 

Gelecekteki Beklentiler ve Sonuç 

Genetik modifikayon ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup genellikle bu çalışmalar renk, 

koku, stres dayanımı, vazo ömrü, hastalık ve zararlı direnci gibi hem üretici hem de alıcı için önem arz eden 

kriterler üzerine yoğunlaşmıştır. Geçmiş zamanlardan beri üzerinde durulan bu kriterlerle ilgili gerek kimyasal 

yollarla gerekse geleneksel ıslah yöntemleri ile iyileştirmeler yapılmaya çalışılsa da zaman, maliyet ve güven 

açısından yeni yöntemlerin gerisinde kalmıştır.  

Ayrıca son yıllarda  hem hızlı hem de etkili metotlar olan ZFNs (zinc finger nucleases), TALENs (transcription 

activator like effector nucleases) ve CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 

gibi genomda hedeflenen bölgeyi değiştirmek için uygun bir araç olduğu ve birçok tarımsal bitki örtüsü içinde 

yaygın olarak kullanıldığı vurgulanmıştır (Carroll, 2011; Mahfouz ve ark., 2011; Li ve ark., 2012; Cong ve ark., 

2013).  Bu sistem genlerin kontrol edilmesinde ve düzenlenmesinde ışığa duyarlı proteinleri (cryptochrome 2, 
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vivid vb) kullanarak özellikle gündüz sefası bitkisinde büyük bir avantaj sağlanmıştır (Nihongaki ve ark., 2015 

a,b; Polstein ve ark., 2015).  

Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada büyük ilgi uyandıran organik tarım, iyi tarım ve hassas tarım gibi konular 

ile yeni gen düzenleme teknolojileri büyük oranda çelişmektedir. Çelişen durumların yoğunluğu genellikle 

tüketimi yapılan gıdalar üzerine olup, genellikle görsel ve peyzaj amaçlı olarak süs bitkilerinde yoğun olarak 

çalışılan renk, koku, strese dayanım, vazo ömrü, hastalık ve zararlı direnci gibi modifikasyonların bu çelişki 

içerisinde çok fazla yer almadığı görülmektedir. Bu konudaki çelişki ve tartışmalarla ilgili net bir sonuca henüz 

ulaşılmamış olsa da gende hedeflenen bölgeyi değiştirmede kullanılan CRISPR/Cas9 yönteminin özellikle 

Amerika ve İsrail gibi ülkelerde sadece var olan genlerin yerlerinin değiştirilmesi, silinmesi ya da eklenmesi 

şeklinde olduğu için bu şekilde elde edilen ürünler genetiği değiştirilmiş organizma olarak kabul edilmemektedir. 

Genetik modifikasyonların uzun vadede gerek insanlar gerekse çevre üzerinde ne gibi sonuçlar doğuracağı henüz 

bilinmemesine rağmen globalleşen dünya ile birlikte bu yöntemlerin zorunlu hale gelmesi kaçınılmaz olacağı 

kanısındayız. Ayrıca bu derlemenin gelecekte süs bitkileri üzerinde yapılacak olan diğer modifikasyon 

çalışmalarına fayda sağlaması beklenmektedir. 
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216-) TÜKETİCİLERİN GELENEKSEL PEYNİRLERE ÖDEME İSTEKLİLİĞİ:  

TULUM PEYNİRİ ÖRNEĞİ 

 

Hakan ADANACIOĞLU1   Ferit ÇOBANOĞLU2  Halil İ. YILMAZ2  
1: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir 
2: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

 

Özet 

  

Geleneksel peynirler için potansiyel bir pazar olmasına rağmen, tüketicilerin geleneksel peynirlere ne kadar 

ödemek istedikleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin geleneksel peynirler için 

ödeme istekliliğini belirlemektir. Çalışmada, tüketicilerin geleneksel peynirler için ödeme istekliliği, Türkiye'nin 

geleneksel peynirlerinden biri olan Tulum peynir örneğiyle incelenmiştir. Tulum peyniri, geleneksel olarak çiğ 

sütten üretilen, işlenmiş ve keçi derisinde olgunlaştırılmış bir Türk peyniridir. Çalışmanın verileri, İzmir'de 

yaşayan tüketicilerle yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Tüketicilerin tulum peyniri için ortalama olarak ne 

kadar ödemeye hazır olduklarını tahmin etmek için Tobit regresyon modeli kullanılmıştır. Bu yöntem; fiyat, 

tüketim sıklığı, satın alma yeri ve sosyo-ekonomik özelliklerin tulum peyniri tüketimine etkisini değerlendirmek 

için kullanılmıştır. Çalışmada, bu değişkenlerin ödeme istekliliği üzerindeki marjinal etkileri de hesaplanmıştır. 

Araştırmaya katılan tüketicilerin, geleneksel üretim yöntemiyle üretilmeyen işlenmiş tulum peynirlerine göre 

geleneksel yöntemlerle üretilen tulum peynirlerini satın alırken %15 daha fazla ödemeye istekli oldukları 

bulunmuştur.    

 

Anahtar sözcükler: Tüketici, ödeme istekliliği, peynir, geleneksel  

 

 

CONSUMER’S WILLINGNESS TO PAY FOR TRADITIONAL CHEESES:  

A CASE STUDY ON TULUM CHEESE 

 

Abstract 

 

Although a potential market for traditional cheeses, little is known about how much consumers would be willing 

to pay for them. The purpose of this study is to determine consumers’ willingness to pay (WTP) for traditional 

cheeses. In this study, consumers’ willingness to pay (WTP) for traditional cheeses were investigated with Tulum 

cheese sample which is one of the traditional cheeses of Turkey. Tulum cheese is a popular Turkish cheese variety 

that is traditionally produced from raw milk, processed and aged in goatskins. The data of the study were obtained 

through face-to-face interviews with consumers living in Izmir Province of Turkey. The Tobit regression model 

was used to estimate the mean value of how much consumers are willing to pay for the tulum cheese. This method 

was employed to evaluate the influence of price, consumption frequency, place of purchase, and socio-economic 

characteristics on the consumption of tulum cheese. In this study, the marginal effects of these variables on 
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willingness to pay were also calculated. It was found that the survey respondents were on the average willing to 

pay about 15% more to buy traditional artisanal tulum cheeses over processed non-traditional tulum cheeses. 

 

Key words: Consumer, willingness to pay, cheese, traditiona 

 

 

GİRİŞ 

Tüketicilerin daha sağlıklı ve doğal gıda ürünleri tüketme bilincinin gelişmesi, tüketicilerin yöresel gıda ürünlerine 

ilişkin satın alma davranışının ve satın alma istekliliğinin araştırılmasını önemli bir öncelik haline getirmiştir 

(Kadanalı ve Dağdemir, 2016). Avrupa Birliği (AB) mevzuatında ve 5996 sayılı Kanunda bulunan, Türk Gıda 

Kodeksi yönetmeliğinde, geleneksel ürünün tanımı; geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilen veya geleneksel 

bir bileşimle ayırt edici özelliği olan veya doğrudan geleneksel bir üretim biçimine dayanmamakla birlikte, böyle 

bir üretim tarzını yansıtan işlemlerden geçirilmiş olması nedeniyle aynı kategorideki benzer ürünlerden açıkça 

ayrılabilen ürünler şeklinde yapılmıştır  (Vasilopoulou vd., 2005). Geleneksel ürünler, ait olduğu yörenin 

kültürünü, tarihini ve yaşam tarzını yansıtmakla beraber, üretim aşamasında, kullanılan geleneksel yöntemleri ve 

hammaddeleri ile geleneksel bir yapıya sahip olan ve bu özelliklerinden dolayı farklı yörelerde üretilen 

benzerlerinden farklılaşan ürünlerdir (Kuşat, 2012). Yapılan bu tanıma göre, yöresel gıda ürünleri de geleneksel 

ürün özelliğini taşımaktadır (Kadanalı ve Dağdemir, 2016). 

 

Türkiye, yöresel gıda ürünleri açısından değerlendirildiğinde oldukça zengin bir ülke olduğu ifade edilebilir. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde coğrafik yapı, ekolojik ve iklim özellikleri, tarımsal faaliyetlerin çeşidine göre, 

farklı yöresel gıda ürünlerinin üretilmesine imkan vermektedir. Bu yöresel ürünler, üretildiği bölgeye göre 

birbirinden tamamen farklı olacağı gibi, aynı ürünün üretildiği bölgenin özelliğine, üretim tekniğine ve 

hammaddesine göre ayırt edici özellikte olması da mümkündür (Kuşat, 2012). Bu ürünleri benzerlerinden ayıran 

nitelikleri, onların geleneksel ürün özelliği taşımalarına neden olmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası 

pazarlarda tüketicilerin, yeni tatlara yönelik arayışları ile ürün çeşitliliği, güvenilir gıda, daha az işlenmiş ve daha 

az katkı maddeleri içeren doğal gıda ürünleri talepleri (Demirbaş vd., 2006), yöresel gıda ürünleri sektörünün 

önemini iyice arttırmaktadır (Kuşat 2012). 

 

Tüketicilerin yöresel ürünler algısı ve satın alma davranışları konularında hem yurt içinde, hem yurtdışında 

(Jekanowski vd., 2000; Brown, 2003; Carpio ve Massa, 2008; Pieniak vd., 2009) yapılmış çalışmalar vardır. 

Türkiye’de yöresel ürünlerin tüketimine yönelik önceki çalışmalar incelendiğinde, spesifik yöresel gıda ürünleri 

için tüketici davranışlarının, eğilimlerinin belirlenmesine (Şahin vd., 2001; Tümer vd., 2010; Çoksöyler, 2011; 

Adanacıoğlu ve Albayram, 2012; Delice vd., 2013), gıda güvenliği açısından geleneksel ürünlerin üretim ve 

pazarlamasına (Demirbaş vd., 2006), yerel kalkınmada geleneksel gıdaların önemine (Altuntaş ve Gülçubuk, 2014; 

Kuşat 2012), yöresel ürünler ve coğrafi işaretleme (Tekelioğlu ve Demirer, 2008; Şahin ve Meral, 2012; Kan vd., 

2010) konularına ilişkin çalışmalara yer verilmiş, ancak bu çalışmalarda, yöresel gıda ürünleri için satın alma 

istekliliğinin belirlenmesine yönelik sonuç ve bulgulara rastlanmamıştır. 
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Diğer taraftan, ulusal ve uluslararası düzeyde, tüketicilerin peynir için ödeme istekliliğini ortaya koyan oldukça 

sınırlı sayıda çalışma olduğu belirlenmiştir. Örneğin; Sopi vd. (2015) gıda güvenliği özelliklerinin beyaz peynir 

fiyatı üzerindeki etkisini, Kosova'daki en büyük iki süpermarket ağından biri olan Viva Fresh Store'dan 

araştırmışlardır. Esas olarak bu çalışma ile gıda güvenliği ile ilgili belirli özelliklerin, Kosova'daki beyaz peynir 

türlerinin fiyatına ve tüketicilerin gıda güvenliği özelliklerine ilişkin ödeme isteklerine olan etkisi araştırılmıştır. 

Güvenlik ve kalite standartları sertifikası, ürünün menşei ve ürünlerin gıda güvenliği sağlayan etiketlerinin 

üzerindeki bilgiler gibi özelliklerin peynir fiyatı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı 

belirlenmiştir. Fiyat üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olan özelliklerin; ambalaj ağırlığı, ambalaj 

tipi ve kullanılan yağın türü olduğu belirlenmiştir. De Barros vd. (2016) odak grup oturumları ile tüketicilerin taze 

peynir hakkındaki tutumlarını ve fikirlerini ortaya koymuşlardır. Farklı özelliklere sahip ürünler; “eklenmiş tuz” 

içeren peynir, “probiyotik mikroorganizmalar içeren” ve keçi sütü ile işlenmiş ürünler de dahil olmak üzere, 

katılımcılar arasında tartışmayı teşvik etmek için kullanılmıştır. Tüketicilerin taze peynir satın alma niyetinde tuz 

içeriğinin önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Katılımcılar, sadece tıbbi olmayan bir reçete ile tuzsuz peynir 

tüketeceklerini belirtmişlerdir. Tüketicilerin taze peynirleri değerlendirirken en önemli olarak tanımlanan 

özelliklerin; paket/etiket faktörleri, tuz içeriği, peynir üretiminde kullanılan süt tipi, probiyotik, peynir işlemede 

kullanılan teknoloji hakkında ek bilgi ve fiyat olduğu belirlenmiştir. Vecchio vd. (2016), omega-3 zenginleştirilmiş 

su bufalo mozzarella peyniri için tüketici ilgisi ve ödeme istekliliğini, mağaza içi deneysel bir yöntem ile 

değerlendirmişlerdir. Veriler, Güney İtalya’da, Mayıs-Haziran 2015’de, 150 tüketiciyi içeren bir örnekten elde 

edilmiştir. Bir yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. Sonuçlardan elde edilen çıkarımlar, omega-3 ile 

zenginleştirilmiş mozzarella peyniri tanıtımının, beklentileri arttırmaya dayalı olarak teşvik sistemini motive 

etmekte ve bireysel motivasyonların öz kimlik inançları ile güçlendirilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir. Garanti 

ve Berberoglu (2018) geleneksel peynir tüketimi uygulamalarının kültürel perspektifini ve milenyum sonrası 

tüketiciler arasında, bunun sürdürülebilirliğini araştırmışlardır. Araştırmada, genç tüketicileri hellim/halloumi 

peynirinin sadık müşterileri haline getiren temel değerlerin yanısıra bunun hellim/halloumi peyniri üreticilerine 

yansımaları ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye’de ise, bu konuda çok sınırlı sayıda çalışmanın yapıldığı 

belirlenmiştir. Örneğin, Şahin vd. (2001), Van ilinde 196 aile ile anket çalışması yapmışlardır. Ailelerin sosyo-

ekonomik durumları ve süt ve süt ürünleri alım ve tüketim davranışları incelenmiştir. Van ili kentsel alanda, 

ailelerin aylık ortalama süt ürünleri tüketimleri 17.5 kg açık süt, 4.6 kg pastörize süt, 14.7 kg yoğurt, 1.6 kg Beyaz 

peynir, 0.5 kg Kaşar peyniri, 0.3 kg Tulum peyniri, 5.9 kg Otlu peynir, 1.3 kg tereyağı ve 1.1 kg çökelektir. Süt  

ürünlerini satın alırken tüketicilerin dikkat ettikleri en önemli kriterlerin, tazelik, fiyat ve hijyen olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Adanacıoğlu ve Albayram (2012), geleneksel gıdalara yönelik tüketici tercihlerini bu çalışmada da incelenen ürün 

olan Tulum peyniri örneği ile incelemişlerdir. Çalışmada, tüketicilerin tulum peynirine yönelik tercihlerini 

belirlemek amacıyla Konjoint Analizi (Conjoint Analysis) kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, tüketicilerin 

Tulum peyniri tercihini belirleyen en önemli özellik, Tulum peyniri yapımında kullanılan sütün tipidir. Bunu; 

Tulum peynirinin yapısı, fiyatı, tuz içeriği, yağ içeriği, orijini ve lezzeti izlemektedir. Ayrıca çalışmada; inek 

sütünden yapılan, sert yapılı, kg başına fiyatı 20 TL olan, az tuzlu, tam yağlı, İzmir yöresine ait olan (yöresel) ve 

yumuşak lezzetli olan Tulum peyniri, tüketiciler için ideal olan bir Tulum peyniri olarak belirlenmiştir. 
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Topcu ve Dağdemir (2017) Türk tüketicilerin bir coğrafi işaret (PGI) ile etiketlenmiş Erzurum Civil peyniri satın 

alıp almayacaklarına karar verme yöntemlerini, içsel ve dışsal ürün niteliklerinin nasıl etkilediğini ortaya 

koymuşlardır. Araştırma sonuçları; yoğun kullanıcıların satına alma kararlarının Erzurum Civil peynirinin içsel 

nitelikleri tarafından motive edildiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Fakat ılımlı ve düşük düzeyde 

kullanıcılar, ürünün dışsal niteliklerinin ve peynirin ürün imajına daha çok önem atfetmenin bir sonucu olarak satın 

almaya motive olmuşlardır. Bu pozitif motivasyon uyarıcıları birleştirilirse, pazarlama taktik ve stratejileri yeni 

dizayn edilmiş ve iyileştirilmiş Erzurum Civil peynirinin talep trendlerini artırabileceği ve her bir kümedeki 

tüketim memnuniyetlerini maksimum kılabileceği vurgulanmıştır. Baran ve Topcu (2018), coğrafi işaretli Erzurum 

küflü peynirinin tüketici tercihlerine dayalı pazarlama taktik ve stratejilerini incelemişlerdir. Araştırma sonuçları, 

yoğun kullanıcıların satın alma kararlarında temel fayda odaklı yerel ürünlere dayalı kırsal kalkınmaya ivme 

kazandırmak için jenerik marka altında temel fayda imajına büyük önem atfetmişlerdir. Diğer taraftan ılımlı ve 

düşük düzeyde tüketiciler ise duyusal kalite niteliklerini dikkate alarak kırsal kalkınmaya katkı vermek için yerel 

bireysel marka kapsamında genişletilmiş mamul imajı ve görsel kalite ile iletişim karması bileşenlerini dikkate 

alan gerçek ürün imajlı Erzurum Küflü Peyniri’ne büyük bir önem vermişlerdir. Çınar vd. (2018), Adnan Menderes 

Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi markasını taşıyan gıda ürünleri için tüketici beklentilerini ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca tüketicilerin yerel bir marka olarak, ADÜ Ziraat Fakültesi markalı gıda ürünlerine diğer 

ürünlere kıyasla ödeme istekliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Aydın ili Efeler İlçesi’nde 

market alışverişi yapan 133 tüketici ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu tüketiciler, gıda ürünü 

satın alma davranışlarındaki öncelik tutumlarına bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma için faktör 

analizinden, tüketicilerin hangi sınıflamada yer aldığını belirlemek için ise k-ortalama kümeleme analizinden 

yararlanılmıştır. Söz konusu tüketicilerin ürünlere fazladan ödeme isteği, koşullu değerlendirme yöntemiyle, 

ödeme istekliliğine etki eden faktörler ise lojistik regresyon yönetimiyle belirlenmiştir. Bulgulara göre ankete 

katılan tüketiciler “sağlık tüketicisi”, “bütçe tüketicisi” ve “marka tüketicisi” olmak üzere üç grup altında 

sınıflandırılmıştır. Tüketiciler bu ürünlere, piyasadaki diğer ürünlere kıyasla %11.62 oranında daha fazla ücret 

ödemeye istekli olduğu belirlenmiştir. Bu tutuma; mağaza özellikleri, ürün sunumu, yerel ürün imajı, bireyin geliri 

ve yaşının etkili olabileceği tespit edilmiştir. 

               

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin geleneksel peynirler için ödeme istekliliğini belirlemektir. Çalışmada, 

tüketicilerin geleneksel peynirler için ödeme istekliliği, Türkiye'nin geleneksel peynirlerinden biri olan Tulum 

peynir örneğiyle incelenmiştir. 

 

MATERYAL VE METOD 

 

Bu çalışmanın ana materyalini, İzmir bölgesinde yaşayan tüketiciler ile 2012 yılında yapılan yüz yüze 

görüşmelerden elde edilen anket verileri oluşturmuştur. Anket çalışmasında görüşülen tüketicilerin sayısı (örnek 

hacmi) belirlenirken, İzmir ilinin 11 merkez ilçesinde yaşayan hane halkı sayısı esas alınmıştır. 

 

Örnek hacmi hesaplanırken, oransal örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu yönteme göre, N 

büyüklüğündeki sonlu bir anakitle için belli bir özelliği taşıyanların bilinen veya tahmin edilen oranına (p) göre 

örnek hacmi formülü aşağıda belirtilmiştir (Newbold, 1995). 
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n= Örnek hacmi 

N= 11 merkez ilçedeki toplam hane sayısı (693526 adet) 

p= Tulum peyniri satın alan tüketicilerin oranı. Maksimum örnek hacmine ulaşmak için p=0.50 alınmıştır. 

px
2  = Oranın varyansı 

Oransal örnekleme yöntemine göre, örnek hacmi % 99 güven aralığı ve % 9,5 hata payı esas alınarak 185 adet 

olarak hesaplanmıştır. Ancak çalışmada, iki tüketiciden ödeme istekliliği ile ilgili olarak sağlıklı veri alınamaması 

nedeniyle verilerin analizi 183 veri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında, tüketicilerle görüşmeler 

süpermarketlerin önünde yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Anket yapılan tüketiciler tesadüfi olarak seçilmiştir. 

Bununla birlikte; görüşülen tüketicilerin, tulum peyniri hakkında bilgisi olan ve satın alan kişilerden oluşmasına 

dikkat edilmiştir. 

Tüketicilerin tulum peyniri tüketim miktarlarının, sosyo-ekonomik değişkenler açısından, çapraz tablolar ve 

hipotez testleri ile farklılıkları araştırılmıştır. 

 

Ödeme istekliliğini hesaplamak için düzenlenen anket çalışmalarında tüketicilere şartlı değerleme yöntemleri 

arasında yer alan ne kadar ödemeye istekli oldukları (Willingness to Pay: WTP) veya kabul edebilecekleri ödeme 

miktarının ne olduğu (WTA) sorulmakta karşılığı olarak ve amaca yönelik veriler elde edilmektedir. Çalışmada 

fiyat tekliflerin hazırlanmasında ve modelin tahmininde Lopez-Feldman (2013), Wu vd. (2011) tarafından önerilen 

yöntem izlenmiştir. Yöntem belirli bir fiyat ya da ücret aralığında, her anket için rastgele olarak sorulmakta ve bu 

fiyat düzeyleri için tepkileri ölçülmektedir. Tulum peyniri 2012 yılında İzmir bölgesi piyasasında perakende 

fiyatları 10 Türk Lirası ile 20 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Bu fiyat aralığı ödeme istekliliğini 

ölçmek için Excel paket programında 10 ila 20 lira arasında fiyat düzeyleri rastgele olarak her anket için ayrı ayrı 

türetilmiştir. Bu fiyat düzeyleri için tüketicilerin satın almak istedikleri tulum peyniri miktarı sorulmuştur. Genel 

olarak literatürde ödeme istekliliğinde, miktar olmaksızın, ürünün satın alınması veya tüketilmesi durumu logit 

veya probit model ile analiz edilmektedir (Noor vd., 2010). Ancak çalışmada tüketicilerin ne kadar tüketmek 

istedikleri de incelenmiştir.   Tüketiciler, bazı fiyatlar için tulum peyniri tüketmek istemeyeceklerdir. Dolayısıyla 

bağımlı değişken satın alınan miktarda sıfır değeri gözlemlenmiştir. Bağımlı değişkenin sıfırdan büyük ve sürekli 

olduğu durumlarda Nobel ödüllü James Tobin (1958) tarafından geliştirilen Tobit model kullanılmaktadır 

(Gujarati, 2004). 

Tobit model (Carson ve Sun, 2007): 
y = 0 eğer y ∗ ≤ 0 ise,  
y = y ∗ eğer y ∗ > 0 𝑖𝑠𝑒.  

)1()1(

)1(
2
ˆ ppN
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n
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y ∗ = β ′ xi + ui şeklinde ifade edilir. X bağımsız değişkenler vektörünü, β tahmin edilecek parametre vektörünü 

gösterir. Tobit model tahmin edildikten soran fiyat değişkeni kullanılarak ödeme istekliliği hesaplanabilmektedir. 
Ödeme İstekliliği (zi, ui) = ziβ + ei 

Burada z bağımsız değişkenler vektörünü, β ise tahmin edilecek parametreleri gösterir. 

 

Ödeme istekliliği üzerinde faktörlerin etkisinin belirlenmesi amacıyla; hane reisinin yaşı ve eğitimi, hanehalkı 

büyüklüğü, tulum peyniri fiyatı, hanehalkı geliri, medeni durum, cinsiyet, tulum peyniri satın alınan yer ve tüketim  

sıklığı değişkenleri kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Tobit Modelde kullanılan Değişkenler ve Açıklamaları 

Açıklama Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 
Tüketim Sürekli (kilogram),  

(Bağımlı Değişken) 
0 12 1.49* 1.12 

Yaş Sürekli (Yıl) 18 68 39.01 11.06 

Eğitim Sürekli (Yıl) 4 35 14.42 5.16 

Hanehalkı 

Büyüklüğü 
Sürekli (Birey Sayısı) 1 8 3.32 1.12 

Fiyat Sürekli (Türk Lirası) 12 20 16.00 2.83 

Gelir1 1500'den az (Referans düzeyi) 0 1 0.38 0.48 

Gelir2 1501-3500 0 1 0.30 0.46 

Gelir3 3501'den fazla 0 1 0.32 0.47 

Medeni Durum 1: Evli; 0: Diğer 0 1 0.68 0.47 
Cinsiyet 1: Erkek; 0: Kadın 0 1 0.45 0.50 

Satın Alma Yeri 1: market-süper market; 0: Diğer 0 1 0.30 0.46 
Tüketim Sıklığı Haftada 1'den fazla ise 1; 0: Diğer 0 1 0.56 0.50 

*koşullu değerleme sonucunda tüketilmek istenilen ortalama tulum peyniri miktarını göstermektedir.  
 
 

 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo  2’de farklı sosyo-ekonomik değişkenler için, hanehalklarının tulum peyniri tüketim miktarları verilmiştir. 

Sosyo-ekonomik değişkenler açısından durum değerlendirildiğinde; medeni durum, yaş, eğitim, hanehalkı 

büyüklüğü ve satın alınan yere göre aylık tulum peyniri tüketim miktarları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Diğer yandan, gelir düzeyi ile aylık tulum peyniri tüketim miktarı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu göze çarpmaktadır. Buna göre; aylık gelir düzeyi daha fazla olan tüketicilerin (3 bin 

TL’den fazla olanlar), gelir düzeyi daha düşük olan gruba (2999 TL’dan az) göre 0,33 kg (330 gram) daha fazla 

tulum peyniri tükettikleri görülmektedir.    

 

Tablo 2. Sosyo-Ekonomik Değişkenler İtibariyle Tulum Peyniri Tüketimi  

Değişkenler 
Aylık tulum peyniri tüketim miktarı 

(kg) t istatistiği p değeri 
Medeni durum 
 

Bekâr 1.33 
0.572 Evli 1.43 
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Yaş 
 

30'dan az 1.27 
0.257 30'dan fazla 1.46 

Eğitim 
 

Lise ve altı 1.36 
0.704 Ön lisans ve üzeri 1.42 

Hanehalkı büyüklüğü 
 

2 ve 2'den az 1.32 
0.596 2'den fazla 1.42 

Satın alınma yeri 
 

Diğer 1.40 
0.921 Market veya süpermarket 1.38 

Gelir 
 

2999'dan az 1.29 
0.054* 3000'den fazla 1.62 

Hanehalkları bütün olarak 1.39 - 
* %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

Farklı sosyo-ekonomik değişkenlerin tulum peyniri tüketimindeki etkisini belirlemek amacıyla kurulan Tobit 

model sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. Yapılan birçok çalışma ve literatür bilgisi R2 düşüklüğünün yatay kesit 

verilerde değerlendirilebilir nitelikte olduğunu söylemektedir (Greene, 2000; Akbay, 2005). Model bir bütün 

olarak LR istatistiğine göre anlamlıdır. Modelin sonuçlarına bakıldığında medeni durum, satın alma yeri ve 2. gelir 

grubu istatistiksel olarak önemli çıkmamıştır. 

 

Diğer değişkenler sabitken hane reisinin yaşındaki 1 yıllık artış satın alınan tulum peyniri miktarında 0.013 

kilogram (13 gram) artış sağlayacaktır. Hane reisi olarak erkek olanlar kadın olanlara göre 0.220 kg (220 gram) 

fazla tulum peyniri tüketmek istemektedirler. Eğitimde 1 yıllık artış tulum peyniri tüketimini -0.015 kg (15 gram) 

azaltmaktadır. Hanehalkı büyüklüğü 2’den fazla olanlar, 2’den az olanlara göre 0.121 kg (121 gram) fazla tulum 

peyniri tüketmektedirler. Geliri 3001 lira fazla olanlar, geliri 1500’den az olanlara göre 0.338 kg (338 gram) daha 

fazla tulum peyniri tüketmek istemektedirler. Tüketme sıklığı haftada 1’den fazla olanlar haftada 1’den az tulum 

peyniri tüketenlere göre 0.508 kg (508 gram) daha fazla tulum peyniri tüketmek istemektedirler. Tulum peyniri 

fiyatındaki 1 liralık artış tulum peyniri tüketme istekliliğini 0.087 kg (87 gram) azaltmaktadır (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Tulum Peyniri Tüketimi İçin Tobit Model Sonuçları 

 

Pseudo R2 0.0568 LR ki-kare (10) 160.21 p 0.000 

Değişken 
Katsayılar Std. hata t test 

istatistiği 
P>|t| Parametrelerin %95 güven 

aralığında alt ve üst aralıklar 
Yaş 0.013 0.004 3.450 0.001 0.006 0.021 
Cinsiyet 0.220 0.076 2.890 0.004 0.070 0.370 
Medeni durum -0.144 0.091 -1.570 0.116 -0.323 0.036 
Eğitim -0.015 0.008 -1.950 0.052 -0.031 0.000 
Hanehalkı genişliği 0.121 0.032 3.750 0.000 0.058 0.184 
Gelir2 -0.002 0.086 -0.030 0.978 -0.171 0.166 
Gelir3 0.338 0.090 3.770 0.000 0.162 0.514 
Satın alma yeri 0.042 0.077 0.550 0.581 -0.109 0.193 
Tüketme sıklığı 0.508 0.073 6.920 0.000 0.364 0.652 
Fiyat -0.087 0.012 -7.140 0.000 -0.111 -0.063 

Sabit 1.777 0.295 6.030 0.000 1.199 2.355 

 

Tobit modelden hesaplanan ödeme istekliliği (WTP) incelendiğinde; 1 kg geleneksel tulum peyniri için ödenmek 

istenen tutarın ortalama 18.393 TL olduğu görülmektedir (Tablo 4). Bu sonuç, geleneksel üretim yöntemiyle 
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üretilmeyen işlenmiş tulum peynirinin kilogram fiyatının ortalama 16 TL olduğu göz önüne alındığında, 

tüketicilerin geleneksel yöntemlerle üretilen tulum peynirlerine yaklaşık %15 daha fazla ödemeye istekli 

olduklarını göstermektedir. Bunun yanında, Tobit model sonuçlarına göre, 1 kg geleneksel tulum peyniri için 

hesaplanan ödeme istekliliğinin (WTP) en az 15 TL, en fazla ise 25 TL olduğu saptanmıştır.  

Modelde kullanılan değişkenlerin, ödeme istekliliğine etkisi incelendiğinde; yaşın, hanehalkı büyüklüğünün, gelir 

düzeyinin ve tüketim sıklığının artmasına bağlı olarak geleneksel tulum peynirine olan ödeme istekliliğinin arttığı 

görülmüştür. Ayrıca, cinsiyeti erkek olanların daha fazla ödeme istekliliğinde olduğu belirlenmiştir. Söz konusu 

değişkenlerin ödeme istekliliği üzerindeki etkileri; yaşın artması 0.152 TL, cinsiyetin erkek olması 2.53 TL, 

hanehalkının büyüklüğünün 2’den fazla olması 1.38 TL, yüksek gelir 3.87 TL ve tüketim sıklığının yüksek olması 

5.8 TL olarak hesaplanmıştır (Tablo 4). Diğer yandan çalışmada, eğitim düzeyindeki artışa bağlı olarak ödeme 

istekliliğinin (0.177 TL) azaldığı tespit edilmiştir. Bir diğer ifade ile daha eğitimli bireylerin geleneksel tulum 

peynirine ekstra ödeme yapmaya istekli olmadığı yönünde bir sonuç ortaya çıkmıştır. Diğer sonuçlarla 

birleştirildiğinde; daha eğitimli, genç, hanehalkı büyüklüğü az, gelir düzeyi düşük olan bireylerin geleneksel tulum 

peynirine fazladan bir ödeme yapmak istemediği durumu ile karşılaşılmaktadır. Bu durum, daha eğitimli bireylerin 

peynirde geleneksellik yerine ürün çeşitliliğine ve fiyatına daha fazla önem atfettiği şeklinde yorumlanabilir.          

Tablo 4. Tobit Model Kullanılarak Tulum Peyniri Tüketimine Yönelik Ödeme İstekliliği  
Sonuçları 

  B Yaş Cinsiyet Eğitim 
Hane halkı  
genişliği 

Gelir üst  
grup 

Tüketme  
sıklığı 

Ödeme İstekliliği 18.393 0.152 2.530 -0.177 1.388 3.878 5.832 
Alt Sınır 15.291 0.056 0.676 -0.362 0.569 1.599 3.533 
Üst Sınır 25.496 0.247 4.385 -0.008 2.207 6.157 8.131 

 
 

SONUÇ 

Türkiye’de geleneksel gıdalar için potansiyel bir pazar olmasına rağmen, tüketicilerin bu tür ürünler için ne kadar 

ödemeye istekli olduğu bilinmemektedir. Bu çalışmada; geleneksel gıdalar içerisinde önemli yer tutan ve bu 

yöntemlerle üretilen peynirler için tüketicilerin ne kadar ödemeye istekli olduğu Türkiye’nin geleneksel 

peynirlerinden birisi olan Tulum peyniri örneği ile incelenmiştir. Belirtilen örnek çerçevesinde, öncelikle 

tüketicilere ilişkin farklı sosyo-ekonomik değişkenlerin tulum peyniri tüketim miktarı üzerindeki etkisi incelenmiş, 

geleneksel tulum peyniri için tüketiciler tarafından ödenmek istenen ortalama tutar hesaplanmış ve son olarak yaş, 

cinsiyet, eğitim seviyesi, hanehalkı büyüklüğü, gelir düzeyi ve tüketim sıklığı gibi değişkenlere bağlı olarak ödeme 

istekliliğinin ne düzeyde olduğu belirlenmiştir.   

  

Çalışmada elde edilen sonuçlar, tüketicilerin geleneksel yöntemlerle üretilen tulum peynirlerine yaklaşık %15 daha 

fazla ödemeye istekli olduklarını göstermektedir. Yaşın, hanehalkı büyüklüğünün, gelir düzeyinin ve tüketim 

sıklığının artmasına bağlı olarak geleneksel özellikli tulum peynirine olan ödeme istekliliğinin arttığı görülmüştür. 

Cinsiyet açısından ise erkeklerin geleneksel tulum peyniri için daha fazla ödeme yapma isteğinde olduğu tespit 

edilmiştir.  

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, tulum peyniri örneğinden yola çıkarak geleneksel gıdalara tüketicilerin oransal 

olarak çok fazla olmasa da genel olarak ekstra bir ödeme yapmaya hazır olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu 

ekstra ödeme miktarının demografik özelliklere göre değiştiği göz önüne alındığında, pazar segmentinin ve 
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izlenecek pazarlama stratejisinin bu özelliklere göre belirlenmesi önem taşımaktadır. Örneğin; geleneksel tulum 

peynirinde üst gelir grubunda bulunan, hane halkı büyüklüğü fazla olan ve tulum peyniri tüketim sıklığı yüksek 

olan tüketici gruplarına yönelik segmentler oluşturulabilir. Pazar segmenti cinsiyet yönüyle ele alındığında, ödeme 

sitekliliğinin yüksek olması itibariyle daha çok erkek odaklı düşünülmelidir.  

 

Tulum peyniri, İzmir dışında Türkiye’nin farklı yörelerinde de üretilen geleneksel bir peynirdir. Bu çalışmada elde 

edilen somut nitelikli bulgular, İzmir yöresini yansıtmaktadır. Bu tür çalışmaların, geleneksel peynirlerin üretildiği 

diğer bölgeler için de yapılması önem taşımaktadır. Nitekim, bu sonuçların bölgelere göre değişebileceği de göz 

önüne alınmalıdır. Tulum peyniri gibi geleneksel gıdaların toplumda bir karşılığının olduğunun bilinmesi daha 

fazla girişimcinin bu alana yatırım yapmasını sağlayabilecektir. Bunun da  geleneksel yöntemlerle üretilen tulum 

peyniri tüketiminin artmasına imkan sağlayacağı düşünülmektedir.      
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Abstract 
Green lentil is an important food source for millions of people all over the World. This study was conducted to 

determine effect of seed size and sowing density on seed yield and some quality traits of two green lentil cultivars 

in Yozgat ecological condition during 2016 growing season. The experiment was established using split-split plot 

design with three replications. Two cultivars of Sultan and Local served as main plots, seed size (large, medium 

and small) to sub plots and sowing density of 150, 225 and 300 seed/m2 to sub-sub plot. In this experiment, seed 

yield, 1000 seed weight, test weight, protein content, ash ratio, starch content, amylose and some elements (K, Ca, 

Mg, Cu, Fe, Mn, Zn and Mo) were investigated. Significant differences (p<0.01) were observed for seed yield and 

thousand seed weight between seed size while the effect of sowing density was significant on seed yield. In 

addition, cultivar × seed size interaction was a statistically significant effect on thousand seed weight, protein, 

starch, ash, K, Ca, Mg, Fe and Mn. Seed yield and thousand seed weight increased with the increase of seed size. 

Also, seed yield increased with the increase of sowing density. The highest seed yield was obtained from large 

seed size at a seeding rate of 300 seed/m2 from the cultivar Sultan (170.0 kg da-1) cultivar. 

 
Keywords: Green lentil, seed size, sowing density, seed yield, quality. 
 
 
 
İki Yeşil Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşidinde Tohum Büyüklüğü ve Ekim Sıklığının Verim Ve Bazı 

Kalite Özelliklerine Etkisi 
Zeki MUT 1*, Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE1 
1 Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bilecik 11230, 

Turkey  
*Sorumlu yazar e-mail:zeki.mut@bilecik.edu.tr  
 
Özet 
Yeşil mercimek Dünyada milyonlarca insan için önemli bir gıda kaynağıdır. Bu çalışma, Yozgat koşullarında 2016 

yılında iki yeşil mercimek çeşidinin tane verimi ve bazı kalite özelliklerine tohum büyüklüğü ve ekim sıklığının 

etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneme bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 

olarak kurulmuştur. Sultan ve Yerel çeşit ana parsellere tohum iriliği (büyük, orta, küçük) alt parsellere ve ekim 

sıklığı (150, 225 ve 300 tohum/m2) alt alt parsellere yerleştirilmiştir. Denemede, tohum verimi, 1000 tane ağırlığı, 

hektolitre ağırlığı, protein içeriği, kül oranı, nişasta ve amiloz oranı ile bazı elementler (K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, 

Zn ve Mo) incelenmiştir. Ekim sıklığının tohum verimine, tohum büyüklüğünün ise tohum verimi ve bin tane 

ağırlığına etkisi önemli bulunmuştur. Tohum iriliği ile tohum verimi ve bin tane ağırlığı, ekim sıklığı ile tohum 
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verimi arasında önemli (p <0.01) farklar belirlenmiştir. Ayrıca, bin tane ağırlığı, protein, nişasta ve kül oranı, K, 

Ca, Mg, Fe ve Mn içeriklerine çeşit × tohum büyüklüğü interaksiyonunun istatistiki olarak önemli etki ettiği 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, tane verimi ekim sıklığı arttıkça artmıştır. En yüksek tane verimi büyük tohum 

iriliğinde m2’de 300 tohum sıklığında Sultan (170.0 kg da-1) çeşidinden elde edilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelime: Yeşil mercimek, tohum büyüklüğü, ekim sıklığı, tohum verimi, kalite 

 
 
Introduction 

The lentil plant is a member of the Leguminoceae family and constitutes one of the most important traditional 

dietary components It is a diploid annual pulse crop with 2n=14 chromosomes. Lentil is grown over sub-tropical 

and temperate climate zones between 58˚ North and 40˚ South latitudes (Alghamdi et al. 2014). Lentil is cultivated 

over 5.4 million ha lands area worldwide and annual production is around 6.3 million tons (FAO, 2017). Turkey 

with 430 thousand tons of production meets about 7% of world lentil production and has the third place in world 

lentil production after India and Canada (TÜİK, 2017; FAO, 2017). This high protein content in lentils and other 

pulses makes them a significant food source for developing countries and low income people. Protein content 

ranges from 22 to 35%. Owing to its nutritional and medicinal values, low levels of anti-nutrients and an ability to 

grow in limited water conditions, lentils are potential candidate for conservation agriculture, particularly in 

Mediterranean arid environments. Total carbohydrates represent the major component of lentil seeds with starches 

occupying most of the carbohydrate mass. Among 23 pulse grains, starch yield percent from lentils is the second 

highest, up to 47.1 % (Ezzad Fariz et al., 2013). Ash content of lentils is relatively high, with a range value of 3-5 

g/100 g DM. Indeed, the mineral content of lentil grain is composed of relatively high levels of Mg, P, Ca and S. 

Also, lentil grains contain Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, and B minerals (Padovani et al., 2007).  

 
Materials and Methods 

In this study, a total of two lentil cultivars (local cultivar and registered cultivar ‘Sultan’) were included. This study 

was conducted to determine effect of seed size and sowing density on seed yield and some quality traits of green 

lentil cultivars in Yozgat ecological condition during 2016 growing season. The experiment was established using 

split-split plot design with three replications. Cultivars served as main plots, seed size (Large, medium and small) 

to sub plots and sowing density of 150, 225 and 300 seed/m2 to sub-sub plot. Sowing was done on 21 March 

2016.The seed were planted using an experimental drill in 1.2 × 4 m plots consisting of 6 row with 20 cm row 

space. Harvest was done on 14 July 2016. In this study, seed yield, some quality traits (1000 seed weight, test 

weight, protein content, ash ratio, starch content, amylose ratio) and some elements (K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn 

and Mo) were determined. For seed ash, protein and starch contents and mineral composition analyses, 100 g seed 

was ground in a seed mill. Analyses were performed with sufficient amount of ground seeds. Protein analyses 

were performed with Kjeldahl method, starch analyses with Ewers Polarimetric enzymatic methods (AOAC, 

2005); physico-chemical characteristics were determined in accordance with  the methods specified by Karayel 

(2012) and Zia-ul-Haq et al. (2007); seed mineral contents were determined with Atomic Absorption Spectroscopy 

device (Kesli, 2009; Kaya, 2010; Karayel, 2012). Experimental results were subjected to variance analysis with 
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SAS statistical software in accordance with split-split plot design with three replicates (SAS, 1998). Differences 

between treatment means were identified with Least Significant Difference (LSD) test.  

Table 1. Soil characteristics in the experimental area 
Characteristics 2016 
Soil texture Clay-loam 
CaCO3 (%) 7.75 
Total salt (%) 0.018 
P2O5 (kg ha–1) 81.0 
K2O (kg ha–1) 455.7 
pH 8.15 
Organic matter (%) 1.90 

 
Table 2. Meteorological data of experiment area in the long term and 2016 years 

  Long-term 2016 year values 
Mounts 
  

Temperature 
(ºC) 

Moisture 
(%) 

Precipitation 
(mm) 

Temperature 
(ºC) 

Moisture 
(%) 

Precipitatio
n 
(mm) 

     March 2.9 71.0 65.2 5.4 63.1 48.6 

     April 8.3 66.6 62.3 12.0 49.8 14.8 

     May 13.0 64.2 65.0 12.6 67.5 69.3 

     June 16.8 60.5 43.5 18.4 58.9 26.2 

     July  19.7 56.8 12.3 20.4 53.0 0.5 

Average 12.1 63.8 
 

13.8 58.5 
 

Total 
  

248.3 
  

159.0 
 
3. Results and Discussion 

The differences between the cultivars for all the investigated features were not significant. Among the cultivars, 

SY varied from 128.7 to 170.0 kg·da-1, TSW from 53.2 to 72.9 g, PR from 28.3 to 28.9%, ST from 47.6 to 49.3%, 

AMLZ from 10.6 to 11.8%,  ASH from 2.837 to 2.953%, K from 790.0 to 858.7 g 100g-1, Ca from 78.0 to 83.9 g 

100g-1, Mg from 65.1 to 71.2 g 100g-1, Cu from 1.310 to 1.517 g 100g-1, Fe from 8.2 to 12.2 g 100g-1, Mn from 

0.803 to 1.120 g 100g-1, Zn from 2.573 to 2.717 g 100g-1 and Mo from 0.170 to 0.200 g 100g-1 (Table 3). Table 3 

showed that seed size did not affect the quality traits except for thousand seed weight in this study. Seed size had 

a statistically significant effect on seed yield and thousand seed weight. The highest seed yield was obtained from 

large seed size at a seeding rate of 300 seed/m2 from Sultan (170.0 kg da-1) cultivar, while the highest TSW was 

obtained from large seed size at 300 seed/m2 density from local cultivar (Table 3). The effects of cultivar × seed 

size interaction (except for SY, PR, Cu, Zn and Mo) were found to be statistically significant (P < 0.05) for other 

traits except for SY, PR, Cu, Zn and Mo. TSW (69.6 g) was higher in the large seed size of local cultivar. But ST 

(49.1 %) was higher in the large seed size of Sultan cultivar. The highest ASH, K, Ca, Mg, Fe and Mn (2.937 %, 

851.1 g 100g-1, 82.7 g 100g-1, 70.2 g 100g-1, 11.7 g 100g-1, 1.088 g 100g-1, respectively) were obtained from small 

seeds of local variety (Table 4). The differences among sowing density for seed yield were significant. SY varied 

from 138.3 to 159.6 kg·da-1 in terms of sowing density (Table 5).  

Ash content of lentil seeds was reported as between 3 and 5% by Padovani et al. (2007), as 2.7% by Shahwar et 

al. (2017) and such value were higher than ash contents of other grain legumes (Ezzar Fariz et al. 2013). In previous 

studies, protein ratios of lentil seeds were reported as between 25.3 - 29.0% (Alghamdi et al. 2014) and as between 

22.79 - 29.735 (Kahraman, 2016). Just because of high protein ratios, lentils and other pulse crops are greatly 

placed in diets of low-income people especially of developing countries (Hoover et al. 2010). Carbohydrates are 
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the principle component of lentil seeds. Therefore, with a great starch ratio (47.1%), lentils are the second pulse 

crops among the legumes (Shahvar et al., 2017). In previous studies, starch ratios of lentil seeds were reported as 

between 44.3 - 47.0% (Wang, 2008) and as between 38.3 - 54.0% (Kaya, 2010). Amylose ratios of lentil seeds 

were previously reported as between 13.3-14.0% by Sandhu and Lim (2008) and as between 13.3-14.5% by Chung 

et al. (2008) and researchers observed significant differences in protein, starch and amylose contents of the 

genotypes and cultivars. Lentil seeds are quite rich in calcium, iron and zinc. They reduce iron deficiency and 

prevent dieting individuals from anemia (Demirbaş, 2005). Lentil seeds also have quite high magnesium contents 

which reduce blood pressure and facilitate blood stream (Abu Shakra and Tannous, 1981; Baysal and Basoglu, 

1988; Kaya, 2010; Ezzad Fariz et al. 2013). Zn content of lentil seeds vary between 3.2 - 6.3 mg/100 g. Lentils 

also contain small quantities of Cu, Mn, Mo and B (Demirbas, 2005; Ezzad Fariz et al. 2013). Previous studies 

also reported similar mineral contents with the present findings (Iqbal et al., 2006., Wang et al. 2006; Kaya, 2010; 

Karakoy et al. 2012; Alghamdi et al. 2014; Wang, 2014; Salem et al. 2014).  
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Table 3. The average values of the investigation traits of lentil cultivars grown in 2016 years 
Cultivars SS SD SY TSW PR ST AMLZ ASH K Ca Mg Cu Fe Mn Zn Mo 
SULTAN Large 150 134.7 65.6 28.6 48.6 11.8 2.903 821.7 80.4 65.1 1.310 11.1 0.917 2.673 0.190 

225 168.7 65.1 28.7 48.7 11.6 2.920 827.3 81.4 64.3 1.313 11.7 0.913 2.640 0.177 
300 170.0 62.9 28.8 49.1 11.0 2.880 805.3 77.4 62.4 1.397 9.8 0.850 2.573 0.183 

Medium 150 141.0 65.7 28.4 48.6 11.3 2.913 820.7 82.3 65.4 1.250 11.6 0.930 2.717 0.180 
225 158.0 66.5 28.9 48.8 11.3 2.880 819.0 77.9 63.4 1.447 9.8 0.890 2.583 0.187 
300 163.3 68.2 28.7 48.7 11.2 2.900 823.3 79.1 64.8 1.417 10.5 0.930 2.597 0.183 

Small 150 128.7 64.0 28.7 48.9 11.2 2.860 806.0 76.4 63.2 1.420 9.2 0.867 2.587 0.193 
225 142.3 65.5 28.5 49.0 10.8 2.837 792.3 75.0 61.5 1.420 8.2 0.820 2.587 0.200 
300 146.7 63.5 28.4 49.3 11.4 2.870 790.0 78.2 61.3 1.203 10.2 0.803 2.670 0.197 

LOCAL Large 
  

150 144.3 63.9 28.3 48.9 11.0 2.870 794.7 79.7 64.6 1.293 10.3 0.937 2.633 0.190 
225 163.7 72.0 28.6 48.8 11.1 2.853 801.3 76.5 64.0 1.440 8.9 0.900 2.593 0.200 
300 167.3 72.9 28.7 48.8 11.1 2.843 801.3 76.8 64.4 1.413 8.8 0.927 2.613 0.200 

Medium 
  

150 146.3 61.2 28.3 48.2 11.2 2.903 822.7 81.7 68.0 1.347 10.9 1.010 2.703 0.187 
225 157.3 60.1 28.6 48.4 11.3 2.907 827.7 80.5 67.0 1.453 10.9 1.030 2.577 0.180 
300 159.0 58.5 28.4 47.6 10.6 2.940 858.3 83.0 71.1 1.510 11.7 1.120 2.637 0.170 

Small 150 135.0 60.5 28.6 47.6 11.1 2.927 858.0 82.0 71.2 1.517 11.1 1.120 2.653 0.180 
225 143.7 55.7 28.4 48.1 11.5 2.930 836.7 82.3 68.4 1.320 11.9 1.027 2.713 0.187 
300 151.0 53.2 28.5 47.6 11.0 2.953 858.7 83.9 71.1 1.443 12.2 1.117 2.677 0.173 

Cultivars (C) - - - - - - - - - - - - - - 
Seed Size (SS) ** ** - - - - - - - - - - - - 
Sowing Density (SD) ** - - - - - - - - - - - - - 
C×SS - * - * * * * * * - * * - - 
C×SD ** - - - - - - - - - - - - - 
SS×SD - - - - - - - - - - - - - - 
C×SS×SD - - - - - - - - - - - - - - 

SY: Seed Yield (kg 100g-1), TSW: Thousand Seed Weight (g), PR: Protein Content (%), ST: Starch Content (%), AMLZ: Amiylose Content (%), ASH: Ash Content (%), K: 
Potassium (g 100g-1), Ca: Calcium (g 100g-1), Mg: Magnesium (g 100g-1), Cu: Copper (g 100g-1), Fe: Iron (g 100g-1), Mn: Manganese (g 100g-1), Zn: Zinc (g 100g-1), Mo: 
Molybdenum (g 100g-1), *Significant at P<0.05,**Significant at P<0.01. 
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Table 4.  Cultivar × seed size interaction for TSW, ST, ASH, K, Ca, Mg, Fe, Mn 
Cultivars SS TSW ST ASH K Ca Mg Fe Mn 
SULTAN Large 64.6 bc 48.8 a 2.901 

ab 
818.1 bc 79.7 ab 63.9 b 10.9 ab  0.893 b 

Medium 66.8 ab 48.7 a 2.898 
ab 

821.0 
abc 

79.8 ab  64.6 b 10.6 ab 0.917 b 

Small 64.4 bc 49.1 a 2.856 b 796.1 c 76.5 b 62.0 b 9.2 b 0.830 b 

LOCAL Large  69.6 a 48.8 a 2.856 b 799.1 c 77.7 b 64.3 b 9.3 b 0.921 b  
Medium 59.9 cd 48.1 b 2.917 a  836.2 ab 81.8 a 68.7 a 11.2 a 1.053 a 
Small 56.5 d 47.7 b 2.937 a 851.1 a 82.7 a 70.2 a 11.7 a 1.088 a 

 
Table 5. Cultivar × seed density interaction for SY 

Cultivars SD SY 
SULTAN 150 141.2 b 

225 154.2 a 
300 158.1 a 

LOCAL 150 138.3 b 
225 155.6 a 
300 159.6 a 

 
Conclusions 

In this study, seed yield and thousand seed weight increased with the increase of seed size. Also, seed yield 

increased with the increase of sowing density. The highest seed yield was obtained from large seed size at a seeding 

rate of 300 seed/m2 from the Sultan (170.0 kg da-1) cultivar. 
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218-) SAMANLI SU TUTUCU (AQUASORB) POLİMERİN MISIR VE SOYANIN FİDE 

GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Ahmet Murat1, Erdem Gülümser2*, Medine Doğrusöz1, Uğur Başaran1, Hanife Mut2  
1Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Yozgat 
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bilecik 
*Sorumlu yazar: erdem.gulumser@bilecik.edu.tr 

Özet  
Bu çalışmada, Samanlı Süper Absorban Polimerin (Su tutucu) mısır ve soya bitkilerinin gelişimleri üzerine etkileri 

incelenmiştir. Polimerin saksı ortamında farklı dozları (% 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ve 1) Bölünmüş Parseller Deneme 

Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak uygulanmış olup, ana parsellerde bitkiler, alt parsellerde konsantrasyonlar yer 

almıştır. Su tutucu olarak saman katılarak üretilen “ Natural Aquatic ®”, bitki materyali olarak ise mısırın “Cadız” 

soyanın “Yemsoy” çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada çıkışa kadar geçen gün, fide boyu, ana sap kalınlığı, yaprak 

sayısı, yaprak eni ve boyu, kök uzunluğu, toprak üstü yaş ve kuru ağırlığı, toprak altı yaş ve kuru ağırlığı ile klorofil 

içeriği belirlenmiştir. Mısır ve soyanın farklı polimer dozlarında ortalama çimlenme gün sayıları sırasıyla 7-8 ve 
7-10 gün arasında değişmiştir. En yüksek fide boyu  % 0.8 (53.16 cm) ve % 1 (51.49 cm) doz uygulamasından 

elde edilmiştir. Yaprak eni ve yaprak boyu değerleri sırasıyla 1.801 (% 0.4) – 1.961 (% 0.8) cm ve 17.35  (% 1) – 
19.56 (% 0.2) cm arasında değişmiştir. En yüksek klorofil içeriği 36.43 ile % 0.8 uygulamasından, en düşük 35.41 

ile % 1 doz uygulamasında belirlenirken, bitkilerin ortalama klorofil içeriği ise 36.08 olarak tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak, mısır ve soyanın gelişimi açısından % 0.8 samanlı su tutucu polimerin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelime: Mısır, soya, polimer, fide 

Effect of Strawy Water Retainer Polymer on Seedling Growth of Corn and Soybean 

Ahmet Murat1, Erdem Gülümser2*, Medine Doğrusöz2, Uğur Başaran2, Hanife Mut1  
1Department of Field Crop, Faculty of Agriculture, Bozok University, Yozgat 
 2Department of Field Crop, Faculty of Agriculture and Natural Science, Bilecik Şeyh Edeabli University,Bilecik 
 
*Corresponding author: erdem.gulumser@bilecik.edu.tr 

Abstract  
In this study, the effects of the strawy water retainer polymer (Aquasorb) doses (0,  0.1, 0.2, 0.4, 0.8 and 1%) 
germination and seedling growth corn and soybean were examined. The polymer  was applied at different doses 
in pot condutions according to split plot design with three replications, main plots were plants and sub plots were 
concentrations. Strawy water reatiner polymer was used “Natural Aquatic ®”, corn was “Cadız” and soybean was 

“Yemsoy”. Germination period, seedling height, stem diameter, number of leaf, leaf width and length, root length, 

aboveground fresh and dry weight, root fresh and dry weight and chlorophyll content were investigated. Avarege 
germination period of corn and soybean ranged between 7-8 and 7-10 day of respectively. The highest seedling 
height were determined 0.8% (53.16 cm) and 1% (51.49 cm). Leaf width and length ranged between 1.801 (% 
0.4)-1.961 (% 0.8) cm and 17.35  (% 1) – 19.56 (% 0.2) cm of respectively. The highest chlorophyll content was 
determined in 0.8% (36.43), while lowest was in 1% (35.41) and average chlorophyll content was 36.08. As a 
result, it has been determined that 0.8% strawy water retainer polymer dose can be suitable for corn and soybean 
seedling growth. 

Key words: Corn, soybean, polymer, seedling. 

1. Giriş 
Dünyada su kaynakları gittikçe azalırken, var olan kaynaklar da kullanılamaz hale gelmektedir. Bu durumun ana 
sebepleri artan dünya nüfusu ile birlikte, tarımsal ürünlere olan taleplerin artması ve sanayileşmedir. Çünkü 

dünyada kullanılabilir suyun % 70’i tarımda kullanılırken, geri kalan kısım ise sanayi ve içme suyu olarak 

değerlendirilmektedir (Madakbaş ve ark, 2014). 
Türkiye coğrafi konumundan dolayı önümüzde ki yıllarda kuraklıktan ve küresel ısınmadan en fazla etkilenecek 

ülkelerden biri olacaktır. 2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyonlara ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Su 

kaynaklarının % 100 verimle kullanılacağı düşünülürse, kişi başına tüketilen su miktarının 100 m3’e düşeceği, 

bunun sonucunda da Türkiye’nin su fakiri ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir. (Gürsakal, 2007). 

Dolayısıyla gün geçtikçe azalan suyun ekonomik ve verimli kullanılması zorunlu bir hal almıştır.  

mailto:erdem.gulumser@bilecik.edu.tr
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Diğer taraftan özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda yıllardır bilinçsiz ve yanlış sulama yöntemleri ile toprakların 

çoraklaştığı bilinen bir gerçektir. Bu alanlarda, bitkiler için gerekli olan elementlerden daha yüksek 

konsantrasyonlarda bitki gelişimi için gereksiz olan elementler yer alabilmektedir. Tuzlu topraklarda bitkiler 

kendileri için gerekil olan besin elementlerini toprak çözeltisinden alırken, beraberinde çözeltide yüksek 

konsantrasyonda bulunan ve gerekli olmayan elementleri de alırlar. Bu durum bitkinin gereğinden daha yüksek 

miktarda enerji harcamasına neden olacağından, bazı durumlarda bitkiler kendiler için gerekli olan beslenmeyi 

yeterince yerine getiremeyebilirler. Bundan dolayı, tuzluluk durumunda bitkilerde iki ana stres hâkim olmaktadır. 

Bunlardan birincisi kök bölgesinde yüksek tuz konsantrasyonundan dolayı oluşan yüksek osmotik potansiyeli ile 

ortaya çıkan su stresidir. Diğer stres ise toksik etkiye sahip olan ve yüksek konsantrasyonda bitki bünyesine alınan 

iyonlardır (Fageria ve ark., 2011). Bu nedenlerden dolayı topraklarda suyu hapsedecek ve yavaş bir salınımla 

bitkinin kazanımına sunulmasını sağlayacak uygulamalar son derece önemlidir. 
Toprakta su tutma kapasitesini artırmak amacıyla kullanılan polimerlerin kimyasal yapısı çapraz bağlantılı 

akrilamit, akrilik asit, potasyum tuzu ve amonyum tuzundan oluşan potasyum temelli su emicidir. Bu maddeler su 

ile temas ettiğinde çok hızlı bir şekilde şişerek, su ve suda çözülen maddeleri emerek ve tutarak bir jel 
oluşturmaktadır. Bu özelliklerini yaklaşık olarak dört yıl boyunca devam ettirebilmektedir. Bir kilogram su çekici 

madde yaklaşık olarak 250-300 litreye kadar suyu emebilmektedir. Bu maddeler toprağa karıştırıldığında 150 litre 

toprak solüsyonunu emebilmektedir (Efe, 2010). 
Su tutucu polimerlerin kullanımı ile tarıma elverişsiz toprağın tekrar kazanılması sağlanmakla beraber, erozyonun 

engellenmesi de mümkün olmaktadır. Ayrıca bu su tutucular toprak yüzeyinin geçirgenliği teşvik ederek, fazla 

yağmur suyunun toprakta tutulmasını da sağlamaktadırlar.  Nitekim erozyonun % 94 oranında azaldığı, topraktaki 

fosforun % 84, azotun ise % 83 daha az kaybolduğu bildirilmektedir (Efe, 2010). 
Bu çalışma ile Samanlı Süper Absorban Polimerin (Su tutucu) mısır ve soya bitkilerinin gelişimleri üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır 

2. Materyal ve Yöntem  
Çalışma Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde yer alan sıcaklık, ışık ve nem 

kontrollü İklim Odasında (Ortam koşulları:  350 umol m2 s-1 PPFD ışık, 24/20 oC gündüz/gece sıcaklık, 16 saat 

aydınlık/8 saat karanlık ve % 60/70 gündüz/gece nem) yürütülmüştür. Araştırmada su tutucu polimer eklenen 

ortamda mısır ve soyanın fide gelişimi araştırılmıştır. Su tutucu olarak saman katılarak üretilen “ Natural Aquatic 

®”, bitki materyali olarak ise mısırın “Cadız” soyanın “Yemsoy” çeşidi kullanılmıştır.  
Bu çalışma saksılarda (toprak tavası) ve kontrollü ortam koşullarında yürütülmüştür. Her saksıya 0-30 cm 
derinlikten alınan  ve 4 mm çapındaki elekten geçirilecek hazırlanan topraklar tavalara 10 kg olacak şekilde 

doldurulmuş ve daha sonra tavalara su tucunun ağrılığa gore % 0, % 0.1, % 0.2, % 0.4, % 0.8 ve % 1 olmak üzere 

6 dozu uygulanmıştır.  
Çalışma Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş olup, ana parsellerde bitkiler, 

alt parsellerde samanlı su tutucu dozlar yer almıştır. Tavalara 10 adet mısır ve 15 adet soya bitkisinin tohumları 

ekilmiştir.  
5 hafta süren çalışmada bitkilerin günlük sulamak işlemi Tablo 2.1’de verilmiştir. Buna göre ilk gün tarla 

kapasitesine kadar sulama yapılmış ve sulama işlemi 7 günlük periyotlar ile devam edilmiştir. 4. hafta sonunda 

sulama işlemine son verilen bitkiler 5. haftada hasat edilmiştir. Çalışmada çıkışa kadar geçen gün, fide boyu, ana 

sap kalınlığı, yaprak sayısı, yaprak eni ve boyu, kök uzunluğu, toprak üstü yaş ve kuru ağırlığı, toprak altı yaş ve 

kuru ağırlığı ile klorofil içeriği belirlenmiştir. 

Tablo 2.1. Bitkilerin sulama zamanı ve miktarı 
Sulama zamanı (gün) Günlük verilecek olan su miktarı (ml) 
0 Tarla kapasitesi 
7 1000 
14 400 
21 400 
28 0 
35 0 

  
3. Bulgular ve Tartışma 
Samanlı su tutucu polimerin mısır ve soyanın gelişimi üzerine etkilerinin belirlendiği çalışmanın istatistiki verileri 

Tablo 3.1’de verilmiştir. Fide boyu bakımından mısırın çeşitler arasındaki fark % 5 olasılık düzeyinde önemli 

olmuştur. Karışım oranları arasındaki fark ve çeşit*karışım oranı interaksiyonu ise çok önemli (p<0.01) 
bulunmuştur. Ana sap kalınlığı üzerinde çeşit, karışım oranı ve çeşit*karışım oranı interaksiyonu çok önemli 

(P<0.01) olmuştur (Tablo 3.1). 
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 Klorofil içeriği üzerinde çeşitlerin etkisi % 1 seviyesinde önemli iken, polimerin farklı karışım oranları ve 

çeşit*karışım oranı interaksiyonu önemsiz olmuştur. Toprak üstü yaş ağırlık bakımından çeşit, karışım oranı ve 

çeşit*karışım oranı interaksiyonu çok önemli (P<0.01) olmuştur (Tablo 3.3.1).  
 
Tablo 3.1. İncelenen özelliklere ait istatistik tablosu 

Özellikler Çeşit Uygulama Çeşit*Uygulama 

Fide boyu (FB) 0.032* 0.011* 0.000** 

Ana sap kalınlığı (ASK) 0.000** 0.000** 0.000** 

Yaprak sayısı (YS) 0.004** 0.007** 0.004** 

Yaprak eni (YE) 0.014* 0.024* 0.035* 

Yaprak boyu (YB) 0.000* 0.468öd 0.363öd 

Kök uzunluğu (KU) 0.032* 0.118öd 0.106öd 

Klorofil içeriği (Kİ) 0.001** 0.944 öd 0.427öd 

Toprak üstü yaş ağırlığı (TÜYA) 0.000** 0.000** 0.001** 

Toprak üstü kuru ağırlığı (TAKA) 0.000** 0.034* 0.015* 

TÜKA/TÜYA 0.012* 0.000** 0.000* 

Toprak altı yaş ağırlığı (TAYA) 0.003** 0.181öd 0.055öd 

Toprak altı kuru ağırlığı (TAKA) 0.024* 0.103öd 0.153öd 

TAKA/TAYA 0.350 öd 0.300öd 0.299öd 

**: p< 0.01, *: p< 0.05, öd: önemli değil. 

Toprak üstü kuru ağırlığın, toprak üstü yaş ağırlığa oranlı bakımından, çeşit ve karışım oranı arasındaki fark ile 

çeşit*karışım oranı interaksiyonu çok önemli (P<0.01) belirlenirken,  Toprak altı kuru ağırlığın, toprak altı yaş 

ağırlığa oranları üzerine çeşit ve karışım oranı ve çeşit*karışım oranı interaksiyonu önemsiz olmuştur (Tablo 3.1).  
Tablo 3.2’de mısır ve soyanın farklı polimer dozlarında ortalama çimlenme gün sayıları verilmiştir. Buna göre 

mısır 7-8, soya ise 7-10 gün sürede çimlenmelerin tamamlamıştır. 

Tablo 3.2. Mısır ve soyanın ortalama çimlenme gün sayıları  
Mısır Soya 

7-8 gün 7-10 gün 

Mısırda en yüksek çimlenme gücü % 100 ile % 0.2, % 0.4, % 0.8 ve % 1, en düşük ise % 90 ile % 0 ve % 0.1 doz 

uygulamalarından elde edilmiştir. Soyanın çimlenme gücü ise % 60 (% 0.8 ve % 1) – % 86.67 (% 0.2) arasında 

değişmiştir (Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1. Mısır ve soyanın çimlenme yüzdesi (%) 

Mısır ve soyada belirlenen fide boyu (FB), ana sap kalınlığı (ASK), yaprak sayısı (YS), yaprak eni (YE), yaprak 

boyu (YB) ve kök uzunluğu (KU) değerleri ve aralarında istatistiksel farklılık olan ortalamalar için Duncan 

gruplandırılması Tablo 3.3’de verilmiştir. Çeşitler arasında en yüksek fide boyu istatistiki olarak aynı grupta yer 

alan % 0.8 (53.16 cm) ve % 1 (51.49 cm) doz uygulamasından elde edilmiştir. En düşük fide boyu ise 45.28 (% 0) 

– 46.22 (% 0.2) cm arasında değişmiştir (Tablo 3.3). 

Tablo 3.3. Mısır ve soya bitkisinde belirlenen bazı özellikler  
Uygulama FB (cm) ASK (cm) YS (adet) YE (cm) YB (cm) KU (cm) 

% 0 45.28 c 1.896 d 5.983 bc 1.866 ab 18.60 12.61 

% 0.1 45.90 c 1.931 d 5.628 bc 1.706 b 18.90 14.26 

% 0.2 46.22 c 2.451 a 5.411 c 1.990 a 19.56 16.14 

% 0.4 47.16 bc 2.280 ab 6.000 bc 1.801 b 18.21 11.01 

% 0.8 53.16 a 2.040 cd 7.268 a 1.961 a 18.20 11.93 

% 1 51.49 ab 2.208 bc 6.610 ab 1.958 a 17.35 14.64 

Ortalama 48.20 2.135 6.150 1.881 18.47 13.43 

Std hata 0.669 0.028 0.132 0.025 0.312 0.548 

Alt değer 46.81 2.076 5.876 1.825 17.82 12.29 

Üst değer 49.60 2.194 6.425 1.933 19.12 14.57 

Mısır ve soya bitkilerinde yaprak eni ve yaprak boyu değerleri sırasıyla 1.801 (% 0.4) – 1.961 (% 0.8) cm ve 17.35  
(% 1) – 19.56 (% 0.2) cm arasında değişmiştir. En yüksek kök uzunluğu 16.14 (% 0.2) cm, en düşük ise 11.01 (% 

0.4) cm olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.3). 
Farklı oranlarda samanlı su tutucu polimerin mısır ve soyanın fide gelişimi üzerine etkilerinin belirlendiği bu 

çalışmaya ait toprak üstü yaş ağırlık (TÜYA), toprak üstü kuru ağırlık (TÜKA), toprak üstü kuru ağırlık/toprak 

üstü yaş ağırlık (TÜKA/TÜYA), toprak altı yaş ağırlık (TAYA), toprak altı kuru ağırlık (TAKA) ile toprak altı 

kuru ağırlık/toprak altı yaş ağırlık (TÜYA/TÜKA) değerleri ve aralarında istatistiksel farklılık olan ortalamalar 

için Duncan gruplandırılması Tablo 3.4’te verilmiştir. 
Çeşitlerin en yüksek TÜKA/TÜYA oranı  % 31.99 ile % 0.8 ve % 31.75 ile % 0.1 uygulamasından, en düşük % 

28.47 ile % 0.4 doz uygulamasından elde edilmiştir. TAKA/TAYA oranı ise % 32.21 (% 0) - % 33.98 (% 1) 
arasında değişmiştir (Tablo 3.4). 
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Tablo 3.4. Mısır ve soya bitkisinde belirlenen bazı özellikler  

Uygulama 
TÜYA 
(g) 

TÜKA 
(g) 

TÜKA/TÜYA 
(%) 

TAYA 
(g) 

TAKA 
(g) 

TAKA/TAYA 

(%) 

% 0 23.15 b 7.32 a 30.84 ab 9.151  3.040 32.21 

% 0.1 22.44 b 7.22 ab 31.75 a 9.441 3.191 32.77 

% 0.2 25.08 a 7.43 a 30.25 b 8.993 2.973 33.07 

% 0.4 25.48 a 7.37 a 28.47c 9.235 3.136 33.96 

% 0.8 22.94 b 7.33 a 31.99 a 9.105 3.011 33.09 

% 1 23.31 b 6.98 b 28.29 c 8.943 3.041 33.98 

Ortalama 23.73 7.27 30.38 9.145 3.066 33.52 

Std hata 0.172 0.038 0.162 0.056 0.023 0.156 

Alt değer 23.37 7.19 30.03 9.028 3.018 33.19 

Üst değer 24.09 7.35 30.72 9.262 3.114 33.82 

Mısır ve soya bitkisinin farklı doz uygulamalarında belirlenen klorofil içerikleri Şekil 3.2’de verilmiştir. Buna göre 

en yüksek klorofil içeriği 36.43 ile % 0.8 uygulamasından, en düşük 35.41 ile % 1 doz uygulamasında 

belirlenirken, bitkilerin ortalama klorofil içeriği ise 36.08 olarak tespit edilmiştir (Şekil 3.2). 

 
Şekil 3.2. Mısır ve soya bitkisinin klorofil içerikleri (SPAD) 

 

Sonuç 
Farklı polimer dozlarının mısır ve fide gelişimi üzerine etkilerinin incelendiği bu çalışmada; 
 En yüksek fide boyu % 0.8 ve % 1 doz uygulamalarından, 

 En fazla yaprak sayısı % 0.8 ve % 1 doz uygulamalarından, 

 En yüksek TÜKA/TÜYA oranı % 0, % 0.1 ve % 0.8 doz uygulamalarından ve 

 En yüksek klorofil içeriği ise % 0.8 doz uygulamasından elde edilmiştir. 

0% % 0.1 % 0.2 % 0.4 % 0.8 1% Ortalama

36.34

35.97
36.11

36.24
36.43

35.41

36.08
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Bu sonuçlar göz önüne alındığında, mısır ve soyanın gelişimi açısından % 0.8 samanlı su tutucu polimerin uygun 

olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışmaların daha geniş alanlarda ve farklı bitkilerdeki etkilerinin de 
incelenmesi gerekmektedir. Nitekim globalleşen dünyada artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması ve giderek 

artan küresel ısınma ile birlikte su kaynaklarının da azalması yadsınamaz bir gerçektir. 
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Abstract 

This study was conducted to determine yield and competitive traits of grasspea “G” (Lathyrus sativus L.) 

intercropping with oat “O” (Avena sativa L.) and barley “B” (Hordeum vulgare L.) at different mixtures (100:0, 

80:20, 60:40 and 40:60%) during 2016-2017 growing season in Yozgat, Turkey. Plant samples harvested at the 

milk dough stage basis of cereals. The experiment was arranged in randomize block design with three replications. 

Hay yield, crude protein yield, Land Equivalent Ratio (LER), Dry Matter Digestibility (DDM%) Dry Matter Intake 

(DMI%) and Relative Feed Value (RFV) were investigated in the mixtures. Hay yield was ranged between 3.59 

(100G%) - 9.89 t ha-1 (80G+20B%). The highest crude protein yield was determined 1.57 t ha-1 (80G+20B%), 

while it was lowest 0.76 t ha-1 (40G+60O%). LER and RFV values were ranged between 0.71-1.25 and 99.82-200, 

respectively. 

The best results regarding for yield, quality and LER were obtained from Grasspea + barley intercropping with 

80:20 seed rates in Yozgat ecological condition. 

Key words: Intercropping, grasspea, cereal, yield, quality, LER. 
 

Introduction 
 

Intercropping is the growing of two or more crops at the same times in the same field, is a common 

practice (Peksen and Gulumser, 1995). Advantage of intercropping may be briefed as: effective use of natural 

resources as soil and water, improvement of soil fertility by legume crops, soil preservation, reduction of biotic 

and abiotic risks by increasing diversity and suppression of weed infestation. Besides the advantages, intercropping 

can results same problems mainly due to competition between plants. Intercropping crops that generally are from 

different species or families can exhibit different growing performance or morphological traits. So, the crops in 

the mixture have to compete for nutrient, water and sunlight. Therefore plant selection and arrangement of seed 

rates are crucial factors for intercropping and, can change depending on ecological condition (Sahin, 2011). İptas 

and Yılmaz (1998) reported that the suitable seed rate was 65:35% for Hungarian vetch + Barley intercropping.  

The experiment was conducted to investigate hay yield and competetion traits of legumes- cereal 

intercrops under two different seed rates and harvest stages in Yozgat, Turkey ecological conditions. 

Material and Methods 

Experiments were conducted during the growth seasons of 2016 in the Agricultural Research Field of 

Bozok University, Yozgat, Turkey, Soil properties of the experiment field taken from 30 cm depth were clay–loam 

type with pH of 8.15, 7.75% CaCO3, and 1.90% organic matter (Table 1). 
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Table 1. Physical and Chemical Properties of Soil in Research Area* 
Proporties Values 
Structure Clay-loam 
CaCO3 (%) 7.75 
Total salt (%) 0.018 
P2O5 (kg ha–1) 81.0 
K2O (kg ha–1) 455.7 
pH 8.15 
Organic matter (%) 1.90 

* Turkish chamber of agriculture cooperation. 

  Table 2 shows the meteorological data of the experimental area during growth season including monthly 

average temperature, monthly total precipitation and, average moisture. During to growing season, total 

precipitation was 553.2 mm at the longterm, it was 416.9 mm for 206-2017 mm (Table 2). 

Table 2. Meteorological data of experiment area in the longterm and studied years * 
 Long-term 2016-2017 

 Temp. 
(OC) 

Moist. 
(%) 

Precipt. 
(mm) 

Temp. 
(OC) 

Moist. 
(%) 

Precipt. 
(mm) 

September 15.5 58.1 18.0 15.4 56.6 15.0 
October 10.3 65.9 36.5 11.0 58.3 3.0 
November 4.6 72.5 56.2 5.0 54.8 43.8 
December 0.5 77.3 76.3 - 3.3 78.9 75.7 
January - 1.9 77.5 67.9 - 3.5 77.5 52.8 
February - 1.0 75.8 62.3 - 0.4 69.4 11.6 
March 2.9 71.0 65.2 5.1 63.5 87.6 
April  8.3 66.6 62.3 8.3 55.2 46.8 
May 13.0 64.2 65.0 12.4 63.6 24.1 
June 16.8 60.5 43.5 17.6 61.2 56.5 
Average 6.90 68.94  6.76 63.90  

Total   553.2   416.9 

* Tukish State Meterogical Service 

Grasspea (Lathyrus sativus L. “Gürbüz”), oat “O” (Avena sativa L.) and barley (Hordeum vulgare L. 

“Aydan Hanım”) were sown as sole and grasspea-cereal binary mixtures with 80:20, 60:40 and 40:60% seed rates. 

The experiment was arranged in a randomized block design with three replications and they were harvested at the 

milk dough stage basis of cereals. Sowing was done by hand and, the seed amount in the mixtures were calculated 

on the basis of sole sowing rates of crops; grasspea 8 t ha-1, barley 2.4 t ha-1 and oat 1.8 t ha-1. The P fertilizer 

(P2O5) 80 kg ha-1 was uniformly applied to the soil just after sowing.  

All treatments were manually harvested and then the species were separated as legume and cereal. Plant 

samples were dried 65 0C until constant weight to determine hay yield. Crude protein content, acid detergent fiber 

(ADF), neutral detergent fiber (NDF), of hay was determined by using Near Reflectance Spectroscopy (NIRS, 

‘Foss 6500’) with software package program ‘IC-0904FE’. 

Relative feed value (RFV) was estimated according to the following equations adapted from Rohweder 

et al. (1978) (Table 3).  

DDM% (Dry matter digestibility) = 88.9 - (0.779 x ADF%); 

DMI% of BW (Dry matter intake) = 120 / NDF%. 
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RFV (Relative feed value) = (DDM% * DMI%) /1.29  

Table 3. Legumes, grass and legume-grass mixture relative feed value standarts (RFV)      
Quality standarts Protein% 

of dry matter 
ADF% 
of dry matter 

NDF% 
of dry matter 

Relative feed 
value (RFV) 

Beginning >19 <31 <40 >151 
1 17-19 31-40 40-46 151-125 
2 14-16 36-40 47-53 124-103 
3 11-13 41-42 54-60 102-87 
4 8-10 43-45 61-65 86-75 
5 <8 >45 >65 <75 

 
Rohweder et al. 1978 

The Land Equivalent Ratio (LER), were calculated for legumes x cereals mixtures as stated by Dhima et 

al. (2007). 

LER = (LERC + LERL) LERL: (YLI / YL), LERC: (YCI / YC) 

YL: Yield of legume sole stand 

YLI: Yields of legume in the mixture 

YC: Yield of cereal sole stand 

YCI: Yields of cereal in the mixture 

Data were statistically analyzed by repeated measure analysis in SPSS version 18.0 and means were 

separated by Duncan’s Multiple Range test. 

Result and Discussion 

Hay yield, crude proetin yield, Land Equevalent Ratio (LER), Dry matter digestibility (DDM%) Dry 

matter intake (DMI%) and Relative Feed Values grasspea + cereal mixtures were given in Table 4 and 5. 

The effect of the mixtures were significant on hay yield (p≤ 0.01). As seen in Table 4, hay yield was 

ranged between 3.59 (100G%) – 9.89 t ha-1 (80G+20B%). Barley stands gave the high hay yield compered to oat. 

This might be due to barley is earlier crop compered to oat and ecological condition, because of their higher hay 

yields Barley is earlier crop between of cereals. Therefore, barley + grasspea mixtures exhibited hay yield than oat 

+ grass pea mixtures. In previous studies, hay yields in legume + cereal mixtures were ranged between reported as 

between 1.40 – 23.27 t ha-1 (Tan and Serin, 1996; Altınok and Hakyemez, 2002; Mut et al., 2006; Lithourgidis et 

al., 2006; Aksoy and Nursoy, 2010; Tas, 2011; Atıs et al., 2012; Ascı et al., 2015; Gulumser, 2016). 

The highest crude protein yield was determined 1. 57 t ha-1 (80G+20B%), while it was lowest 0.80 t ha-1 

(100O%). Barley gave the high hay yield than oat, because of their higher hay yields.  

Table 4. Hay yield, crude protein yield (t ha-1) and LER of mixtures grasspea with cereal* 
Mixtures HY** CPY LER 
100%graspea 3.59 d 0.99 - 
100%barley 9.19 ab 1.22 - 
80%grasspea+20%barley 9.89 a 1.57 1.25 
60%grasspea+40%barley 8.29 ab 1.16 0.94 
40%grasspea+60%barley 6.41 bcd 0.98 0.73 
100%oat 6.60 a-d 0.80 - 
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80%grasspea+20%oat 4.37 cd 0.89 1.00 
60%grasspea+40%oat 7.25 abc 1.06 1.21 
40%grasspea+60%oat 5.96 bcd 0.76 0.71 

*Values with different letters for the columns indicate different significant groups (P<0.01) 

The highest LER value was obtained in grasspea + barley (80+20%) followed by grassea + oat (60+40%) 

and grasspea + oat (80+20%) and these mixtures had higher LER than 1, which shows intercropping advantages. 

Others treatments had LER values of 0.71, 0.73 and 0.94 for grasspea +oat (40+60%), grasspea + barley (40+60%) 

and grasspea + barley (60+40%), respectively (Table 4). If LER=1, then there is no difference in yield between 

growing the crop in pure or mixed stand. If LER>1, there is a yield advantage when both crops were grown as 

mixed compared to pure stands. If LER<1, it will be better in terms of yield to grow both crops separately, as it 

indicates yield disadvantage (Edje, 1987). 

The effect of the treatments was significant on the DDM, DMI and RFV of hay (Table 5). DDM, DMI 

and RFV were highest in sole grasspea (71.58, 3.65 and 2000.0, respectively) while the lowest in sole oat (56.67, 

1.99 and 99.82, respectively). Sole grasspea exhibited higher RFV vaule than sole cereals (Table 5). This may be 

due to the higher ADF and NDF contents of cereals. Yılmaz et al. (2015) reported that RFV values decreased with 

increasing ratio of cereals in the mixtures. The RFV values determined in the study were between in medium and 

good quality class of fodder (Table 3).  

Table 5. DDM, DMI and RFV values mixtures grasspea with cereal* 
Mixtures DDM (%) DMI (%) RFV 
100%graspea 71.58 a 3.65 a 200.00 a 
100%barley 68.77 bc 2.38 cd 127.38 cd 
80%grasspea+20%barley 70.82 ab 2.69 bc 149.40 b 
60%grasspea+40%barley 68.66 bc 2.42 cd 129.06 bcd 
40%grasspea+60%barley 71.40 a 2.57 bc 142.58 bc 
100%oat 56.67 de 1.99 e 99.82 e 
80%grasspea+20%oat 67.56 cd 2.74 b 144.06 bc 
60%grasspea+40%oat 65.29 de 2.24 de 113.84 de 
40%grasspea+60%oat 64.58 e 2.00 e 101.96 e 

*Values with different letters for the columns indicate different significant groups (P<0.01) 

Conclusion 

Generally, the mixtures exhibited higher hay yield than sole crops. Also, grasspea-cereal mixtures showed 

significantly different performance compered to sole cropping. Therefore, plant selection and seed ratio are factors 

that influence the results in the intercropping. In the study; 

- The highest hay yield was obtained in 80G+20B%, 100B%, 60G+40B%, 100O% and 60G+40O%.  

- The highest crude protein yield and LER values were determined in 80G+20B%. 

- The highest DDM, DMI and RFV values were highest in sole grasspea 

The best results regarding for yield, quality and LER were obtained from Grasspea + barley intercropping 

with 80:20 seed rates in Yozgat ecological condition. 
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ÖZET 

Amaç: Geçmişte ve günümüzde halk sağlığı sorunlarının çoğunun altında doğru beslenememe yatmaktadır. Bu 

sorunların çözümü için bireysel ve toplumsal önlemler alınması gerekmektedir. Toplumsal düzeyde alınan 

önlemler ulusal ya da uluslar arası platformlarda farklılık gösterebilmektedir. Alınan uluslararası önlemler 
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arasında, özellikle anne sütü ile beslenme sıklığının artırılması örnek verilebilir. Bunu takiben, beslenme eğitimi 

programları, beslenme açısından riskli ve duyarlı olan gruplara yönelik özel eğitim ve müdahale programlarının 

yaygınlaştırılması ile toplumda görülme sıklığı yüksek olan beslenme sorunlarının çözümü için besin 

zenginleştirilmesi ya da besin güçlendirilmesi uygulamaları da yer almaktadır. Besin zenginleştirme ve 

güçlendirme işlemleri FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından kontrol altında uygulanmakta olup 1900’ lü yıllarda 

başlamıştır; bu yıllarda ilk olarak eklenen besin öğelerinin başında iyot (tuz) ve D vitamini (süt) gelmektedir. 

Derlememizde, tüm dünyada yaygın olarak uygulanan besin zenginleştirme ve güçlendirme işlemlerinin önemi 

ve uygulama yollarının bazı örneklerle gösterimi amaçlanmıştır.  

Metod ve Sonuç: WHO (Dünya Sağlık Örgütü), Pubmed, Sağlık Bakanlığı, gibi bilimsel sitelere ulaşılarak, 

“fortified”, “enriched”, “food”, ‘‘micronutrients’’, ‘‘supplement’’, ‘‘fortified bread’’, “gıda takviyeleri”, 

‘‘zenginleştirilmiş gıda’’ kelimeleri ile konu hakkındaki raporlara ve bilimsel literatürlere ulaşılmıştır. Bu 

doğrultuda günümüzde uygulanan, sağlığa olumlu etkisi için gıdalara eklenebilecek Destek/Katkı maddelerinin 

beklenen faydası ve ülkelere göre kanunla düzenlenen Destek/Katkı maddeleri tablolar halinde hazırlanmıştır. 

Tartışma: Bu tür uygulamalar, koruyucu hekimlik yönünden oldukça önemlidir. Böylece, önlenebilecek hastalıklar 

engellenerek daha sağlıklı bir toplum yaratılmaya çalışılır. Pek çok ülkede devlet tarafından kontrol edilir ve hatta 

uygulama zorunluluğu vardır. Kontrol edilmediğinde, yetersiz ilave sağlık otoritelerini yanıltabilir. Öte taraftan, 

gıdalarımıza yeterince katıldığı halde, toplumda hali hazırda mevcut sorun olan vitamin/mineral suiistimali ile 

birlikte fazla mineral/vitamin maruziyetine neden olabilir. Alkol ve şeker gibi zararlı olabilecek maddedeler 

vitamin takviyesi, toplum algısını bozarak, bu ürünlerin artık zaralı olmadığı konusunda inanç geliştirebilir. Bu 

derlemenin, ülkemizde besin güçlendirme ve zenginleştirme çalışmaları ile diğer ülkelerin karşılaştırılmasına 

fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

Aim: The underlying mechanism of many public health problems is inadequate nutrition in the past or now. For 

tackling the problems, individual or public precautions should be taken. The precautions in the community at 

national or international platforms can be different from each other. Indeed, increasing of breastfeeding can be 

an example of international precaution. Consequently, for the aiming of solving the present nutrition problems 

food enrichment or food fortification can be practiced with the education programs of feeding, wide-spreading 

of special education and training of vulnerable groups. Food enrichment and food fortification applications are 

under the control of FDA and back dated to 1900’s; the first additives of food were mainly iodine (salt) and 

vitamin D (milk) at these days.  

In our review, we aim to illustrate the importance and the way of food enrichment and food fortification 

applications with some examples. 

Methods and Results: Some of scientific web pages such as WHO, PubMed, Turkish Ministry of Health has been 

screened and giving the key words of fortified”, “enriched”, “food”, ‘‘micronutrients’’, ‘‘supplement’’, ‘‘fortified 

bread’’, “gıda takviyeleri”, ‘‘zenginleştirilmiş gıda’’ relevant reports and literatures have been obtained. Then, 

expectation of health benefits and regulations of some countries with the supplements of food for the aiming of 

positive impact on health prepared on the tables. 

Discussion: These applications are highly important on preventive medicine. It controls by the government and 

also has been an obligation in many countries. If it has not controlled, inadequate amount can falsly lead the 

health authorities. On the other hand, even it has added enoughly in our foods, the abuse of vitamin/mineral 

which is a presently common problem can results in excess vitamin/mineral exposures. Addition of these 

supplements in alcohol and candies can break the perception of community and develop a belief as if these 

products are not harmful after all. We think that this review gives us an opportunity to compare our countries 

food enrichment and fortification practices with the other countries.  
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Giriş 

Geçmişte ve günümüzde halk sağlığı sorunlarının çoğunun altında yetersiz ve dengesiz beslenme yatmaktadır. Bu 

sorunların çözümü için bireysel ve toplumsal önlemler alınması gerekmektedir. Toplumsal düzeyde alınan 

önlemler ulusal ya da uluslararası platformlarda farklılık gösterebilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

alınan uluslararası önlemler arasında anne sütü ile beslenme sıklığının artırılması yer almaktadır. Bunu takiben 

beslenme eğitimi programları, beslenme açısından riskli ve duyarlı olan gruplara yönelik özel eğitim ve müdahale 

programlarının yaygınlaştırılması ile toplumda görülme sıklığı yüksek olan beslenme sorunlarının çözümü için 

besin zenginleştirilmesi uygulamaları da yer almaktadır.  

Besin zenginleştirme, besinde doğal olarak bulunan, ya da yemeğe hazırlama teknikleri sırasında kaybedilen bir 

veya birden fazla besin öğesinin, toplumda veya özel bir risk grubunda, yetersizliklerin düzeltilmesi veya 

önlenmesi amacıyla besine yeniden eklenmesidir (1). Aynı zamanda besinleri sınırlı besin öğeleri yönünden 

zenginleştirerek, bunların yetersiz tüketimlerinden ileri gelen hastalıkları önlemek amacıyla yapılan bir halk 

sağlığı uygulamasıdır. Besin güçlendirmesi ise besinlerde doğal olarak bulunmayan besin öğelerinin eklenmesidir. 

Besin zenginleştirme ve güçlendirme işlemleri Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kontrol altında 

uygulanmakta olup 1900’ lü yıllarda başlamıştır ve bu yıllarda ilk olarak eklenen besin öğelerinin başında iyot 

(tuz) ve D vitamini (süt) gelmektedir (2-4). Günümüzde de gıda zenginleştirme çalışmaları en yaygın olarak mikro 

besin öğesi yetersizliklerinin önlenmesine yönelik olarak yürütülmektedir.  

Dünyada her dört kişiden birisi bir mikro besin yetersizliği ile karşı karşıyadır. Beslenme ve sağlık sorunlarının 

görülme sıklığının azaltılması ile artışının önlenmesi çabaları için Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler arasında anne, bebek 

ve çocukların beslenme durumlarının iyileştirilmesi konusunda 2012 yılında WHO 65. Dünya Sağlık Asamblesi 

sonucunda belirlenen “Anne, Bebek ve Çocuk Beslenmesini İyileştirmek için Küresel (Global) Hedefler- 2025 

(Global Targets 2025 to improve maternal, infant and young child nutrition)” in önemli bir yeri vardır.  Bu 

hedeflerde; doğurganlık çağındaki kadınlarda anemide yüzde 50 ve düşük doğum ağırlığında yüzde 30 azalmanın 

sağlanması; bebeklerde 6 ay sadece anne sütü verilme oranının yüzde 50’ye arttırılması; beş yaş altı çocuklarda 

boy kısalığının yüzde 40, çocukluk çağında hafif şişmanlık prevelansında artışın önlenmesi; çocuklarda zayıflığın 

yüzde 5’in altına indirilmesi ve sürdürülmesi öngörülmektedir. “Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium 

Development Goals; 2000-2015)” programının sona ermesi ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable 

Development Goals-2015-2030)” programı başlatılmıştır. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” kapsamında 17 

amaç belirlenmiştir. Sağlık için “Herkes için tüm yaşlarda sağlıklı yaşamın sağlanması ve iyilik halinin 

geliştirilmesi” önerilmekte ve “Sağlık, sürdürülebilir kalkınma politikalarının ortasında yer almaktadır” 

denilmektedir. 17 amaçtan en az 12 tanesi beslenme ile ilgilidir ve beslenmenin rolü sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinde tam orta noktaya yerleştirilmiştir (5). 

Çalışmamızda tüm dünyada yaygın olarak uygulanan besin zenginleştirme ve güçlendirme işlemlerinin 

değerlendirilmesi ve uygulama şekillerinin gösterimi amaçlanmıştır.  

Method ve Sonuç 
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WHO raporları, bu konuda yıllara göre bir veri tabanı oluşturan Food Fortification Initiative grubu 

(http://ffinetwork.org/regional_activity/) ile “pubmed” bilimsel makaleleri yanısıra, Türkiye Resmi Gazete ve 

Sağlık Bakanlığı web sitesine ulaşılarak konu ile ilgili veriler toplandı. Bu sitelerin arama motorlarına “fortified”, 

“enriched”, “food”, ‘‘micronutrients’’, ‘‘supplement’’, ‘‘fortified bread’’, “gıda takviyeleri”, ‘‘zenginleştirilmiş 

gıda’’ başlıkları yazılarak, zaman kısıtlaması yapmadan ülkelerin bu konularda yürüttüğü beslenme politikaları ve 

amaçları doğrultusunda bilgi toplandı. Bu doğrultuda günümüzde uygulanan sağlığa olumlu etkisi için gıdalara 

eklenebilecek Destek/Katkı maddeleri ve beklenen faydası Tablo 1’de, ülkelere göre kanunla düzenlenen 

Destek/Katkı maddeleri Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tartışma 

Gıda zenginleştirme ve güçlendirme çalışmaları, özellikle toplumda sık görülen ve halk sağlığı sorunu olarak kabul 

edilen hastalıklar için uygulanmaktadır. Gelişmiş ve fakir ülkelerde uygulamalara baktığımızda; halkın 

beslenmesini iyileştirmek amacıyla özellikle besin kıtlığı yaşayan ülkelerin yer aldığı Afrika kıtasında devlet 

liderleri, WHO ve sağlık örgütleri (Uluslararası Spina Bifida Federasyonu ve Hidrosefali (IFSBH) gibi..) 

tavsiyeleri ile buğday ve mısır ununda demir, çinko, folik asit ve diğer B vitaminleri gibi temel besinler ile 

beslenme eksikliklerini gidermeye çalışmaktadır. Kongo, Nijerya, Gine, Kenya gibi açlık sınırında yaşayan 

ülkelerde buğday ununda zorunlu besin zenginleştirmesi yapılmakta ve folat eksikliğine bağlı görülen nöral tüp 

defektleri gibi ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır (6). Öte yandan günlük 50 

gram D vitamini takviyeli ekmek tüketimi, serum iPTH (intakt parathormon) konsantrasyonlarında bir düşüşün 

yanı sıra kan lipid bileşenlerinin ve viseral yağ yüzdesinin önemli ölçüde iyileştirilmesinin eşlik ettiği sağlıklı 

bireylerin D vitamini durumunun kayda değer şekilde iyileştirilmesine neden olduğu (7) ve ayrıca yine D 

vitamininin kemik sağlığının korunması mekanizmasında önemli bir yer tuttuğu yapılan çalışmalar ile 

desteklenmekte ve bilinmektedir. Ekmeğin yanı sıra kahvaltılık tahıllar, süt, yoğurt, margarin gibi gıdalarda D 

vitamini ile zenginleştirilerek ABD, Avustralya, İngiltere ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde gıda takviyesi zorunlu 

hale getirilmiştir. Ülkemizde ise besin zenginleştirmesi Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği 

uyarınca, takviye edici gıdalarda kullanılan vitaminler; A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, Folik Asit ve 

Biotin’dir. Bu suplemanların ülkemizde gıdalara takviyesi konusunda kısıtlama uygulanmakta ve zorunluluk 

içermemektedir (8).  

Doğum defektleri, metabolizma bozuklukları, beyin-sinir sistemi gelişimi, üretkenlik ve cilt hastalıkları gibi birçok 

olumsuz durumla karşı karşıya kalınmasında anahtar rol oynayan mikrobesin öğeleri, zenginleştirilmiş ya da 

güçlendirilmiş gıda ürünleriyle desteklenmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerinde merkez konumda yer 

almaktadır. Bu UNICEF, WHO, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Geliştirilmiş Beslenme İçin 

Küresel İttifak (GAIN) ve Uluslararası Beslenme gibi küresel kuruluşlar tarafından da desteklenmektedir. 

Özellikle yaygın tüketimi olan tahıllarda kullanımı yakından takip edilmekte ve birçok sağlık sorununun önüne 

geçildiği görülmektedir. Ülkemizde ve gelişmemiş ülkelerde mikrobesin öğelerinin takviye edici unsur olarak 

kullanılması birçok sağlık sorununun önüne geçecektir (6).  

Öte taraftan, her tüketilen maddeye takviye yapılıp-yapılması iyi düşünülmesi gereken bir konudur. Şekerli 

gıdalara bizzat vitaminlerin eklenmesi, ebeveynleri yanıltabilir ve büyüme çağındaki çocukların artan vitamin 
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gereksinimi bu şekilde kapatılabilir aldatmacası taşır. Beraberinde gereksiz kalori yüklenmesi sonucunu doğurur. 

Benzer şekilde, alkol kötüye kullananlarda, zamanla gelişecek nöropati, Wernicke-ensefalopatisi klinik olarak 

istenmeyen komplikasyonlardır. Biralara eklenecek B1 vitamini çözüm olarak düşünülmüş, ancak bu durumun, 

alkolün zarar vermediği algı yanılmasına neden olacağı tartışmasını açmıştır; bu nedenle bu ilaveler yaygın olarak 

yapılmaz, hangi maddelere katkı yapılacağı da devlet otoriteleri tarafından gözetim altına alınarak, toplumu 

yanıltıcı reklamların da önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmasını da gerektirir.  

Günümüzde, Türk toplumunda “gıdaların yeterince besleyici olmadığı”, “gıdalara güvensizlik”, “çocukları daha 

iyi besleme”, “daha akıllı olma”, “daha sağlıklı olma” gibi sayılacak pek çok nedenden dolayı vitamin ve mineral 

takviyeleri en çok suistimal edilen ilaç gruplarında yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı geri ödeme listelerinden 

çıkarılmış (özel hastalık durumları hariç) olmasına rağmen, kişiler halen daha eksikliği gösterilmemiş olsa bile, 

kendi ceplerinden ödeyerek yaygın olarak vitamin/mineral desteği alırlar ve çevrelerine alınmasını salık verirler. 

Oysaki gıdaların zenginleştirildiğinin ya da güçlendirildiğinin farkında değillerdir. Bunun sonuçları olarak ilk akla 

gelen sorunlar da “gereksiz vitamin/mineral kullanımı”, “vitamin suistimali”, “fazla maruziyet ve sağlığın 

etkilenmesi”  ve “ekonomik kayıp” olmaktadır.  

Sonuç 

Özellikle gelişmemiş, gelişmekte olan ülkeler için sağlık sorunlarının oluşmaması adına besin güçlendirme ve 

zenginleştirme çalışmaları büyük önem teşkil etmektedir. Bu tür gıdalar/uygulamalar, koruyucu hekimlik 

yönünden önemlidir. Pek çok ülkede devlet tarafından kontrol edilir ve hatta uygulama zorunluluğu vardır. 

Gıdalarımıza katıldığı halde, toplumda vitamin eksikliği kaygısı ile bilinçsiz vitamin kullanma/suiistimali de 

vardır. Alkol ve şeker gibi zararlı maddelere vitamin takviyesi, toplum algısını bozarak, sağlıklı olduğu konusunda 

inanç geliştirebilir. Derleme çalışmamızın besin güçlendirme ve zenginleştirme çalışmalarına ülkemizde diğer 

ülkelerle karşılaştırmalı olarak fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. 
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Tablo 1. Sağlığa olumlu etkisi için gıdalara eklenebilecek Destek/Katkı maddeleri ve beklenen faydası. Liste 

başlıca destek/katkı maddelerini göstermektedir, ülkelerin düzenlemelerine ve gıda firmalarına göre 

değişmektedir. B1: Tiamin, B2: Riboflavin, B3: Niasin, B5: Pantotenik asid, B6: Piridoksin, B9: Folik asid, B12: 

Kobalamin. 

Gıdalar (alfabetik sırada) Başlıca Destek/Katkı 

maddesi 

Amaç 

Bebek mamaları Çoklu-doymamış yağ 

asidleri, pek çok 

vitamin (A, B, C, D, E) 

Kalsiyum, Demir, 

Magnezyum, Çinko 

Bebek beyin ve göz gelişimini sağlamak 

Bisküviler ve kekler Lif takviyesi Barsak fonksiyonlarına yardımcı olmak 

Bira B1 Alkole bağlı nörolojik hasar gelişimini 

engellemek 

Çay Vitamin A Başlıca görme sağlığı için 

Çorba Vitamin B1, B2, B6, 

B12, C, E 

Genel sağlık için 

Ekmek B1, B9 Nöral tüp defeklerini engellemek 

İnek Sütü Vitamin D Kemik sağlığı 

Kahvaltılık tahıllar Lif, Demir, pek çok 

vitamin (A, B1,B2, B3, 

B5, B6, B9, C, D, E) 

Anemiye karşı koruyucu ve genel sağlık 

önlemi 

Margarin Vitamin A, D, E Göz sağlığı, Kemik sağlığı, Genel sağlık için 

anti-oksidan 

Meyve suları (elma, 

portakal vs.) 

Vitamin C, Kalsiyum Genel vücut sağlığı, Kemik dayanıklılığını 

arttırmak 

Soya/Pirinç sütü Kalsiyum, B12 Vejetaryanlar için önemli B12 kaynağı haline 

getirilir 

Su Vitaminler, Flor Genel vücut sağlığı; diş gelişimi 

Sıvı yağlar Vitamin E Anti-oxidan özelliğinden dolayı 

https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/101/6/2511/2804815
https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/101/6/2511/2804815
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Şeker Vitamin A Başlıca göz sağlığı için 

Tuz İyot; Potasyum; Demir Guatır hastalığından korunmak; 

hipertansiyona karşı ve kalbi desteklemek 

için Sodyum ile potasyumu değiştirmek; 

Anemiye karşı koruyucu 

Un B1 Nörolojik hasarlara karşı korumak için 

Yoğurt Vitamin D, B12, 

Kalsiyum, Magnezyum, 

probiyotik 

mikroorganizmalar 

Kemik sağlığı ve genel sağlık önlemi 

Yumurta Selenyum, Omega yağ 

asitleri 

Kalp damar sağlığına destek olmak 

 
 
Tablo 2. Ülkelere göre kanunla düzenlenen Destek/Katkı maddeleri 
Ülke Yiyecek Destek/Katkı Maddesi Düzenlenmesi Literatur 

 

Danimarka 

Ekmek, tuz İyot Zorunlu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarin ve 
yağ 

bileşenleri 

Vitamin A ve B-karoten Opsiyonel 

Un, 
kahvaltılık 

tahıl, meyve 

suyu 

Ca, P, Fe, Vit B1, B2,  niasin Opsiyonel 

 

Finlandiya 

Tuz İyot  

 

 

Opsiyonel 

Süt ve 
margarin 

D vit, Ca 

Margarin A vit 

Meyve suyu Ca, Vit A, E, C, B 

Enerji 
içeceği ve 

kahvaltılık 

tahıl 

B vit 

Almanya Süt ürünleri 
ve margarin 

Vit A, B, C, D, E  

 

Opsiyonel 

 

Tuz İyot 

Mineraller ve yağda çözünen vitaminler 
izinler doğrultusunda takviye edilebilir 
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İrlanda Margarin ve 
yağ bileşimi 

Vit A ve D Zorunlu  

 

 

Flynn A ve ark.  2009 

Kahvaltılık tahıllar ve içecekler için takviye 

yapılabilir 
Gıdalara eklenen 

besin miktarları 

üzerinde yasal 
kontrol yok 

İtalya Tuz İyot Opsiyonel 

Hollanda Tuz, ekmek İyot Opsiyonel 

Margarin Vit A ve D 

 

Polonya 

Tuz İyot Zorunlu 

Margarin Vit A ve D Zorunlu 

Günlük 100 
gr 
porsiyonda 

%15-50 folat ve vit C teşviki Opsiyonel 

İspanya Tuz İyot Opsiyonel 

 

 

 

İngiltere 

Beyaz ve 
kahverengi 
un 

Kalsiyum, Fe, tiamin, niasin Zorunlu 

(Gıdalara eklenen 

besin 
seviyelerinde 
yasal kontrol 
yoktur) 

Margarin, 
özellikle, 
enerji 
kısıtlamalı 

diyetlerde 
takviye için 
bebek 
formülleri 
ve gıdalarda 

Vit A ve D 

 

Kanada 

Sütler ve 
sebzeli 
soslarda 

D vitamini Zorunlu  

 

 

A. Dhaussy, 2014; Food 
Fortification Initiative 
Database, 2016. Individual 
country profiles with 
fortification standards 
available at: 
http://ffinetwork.org/countr
y_profiles/index.php. 
Aggregated database 
available upon request: 
info@ffinetwork.org. 

Buğday unu Fe, Folik asit, Tiamin, 
Riboflavin, Niasin 

Avusturaly
a 

Sebzeli 
soslarda 

D vitamini Zorunlu 

Buğday unu Folik asit, Thiamin 

USA Sütler ve 
kahvaltılık 

tahıllarda 

D vitamini Zorunlu 

Buğday unu Fe, Folik asit, Tiamin, 
Riboflavin, Niasin 
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Türkiye 

Tahıllarda Folat Opsiyonel 

(Gıdalara eklenen 

besin 
seviyelerinde 
yasal kontrol 
vardır) 

Pekcan G, Gıda ve 

Beslenme dergisi 1; Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 16 Agu 2013 

Resmi gazete tebliği 

Tuz İyot 

Ekmek Demir ve folik asit 

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar 

Tebliği uyarınca, Takviye Edici Gıdalarda 

kullanılan vitaminler; A, B1, B2, B3, B5, B6, 

B12, C, D, E, K, Folik Asit ve Biotin’dir, 

Çeşitli sayıda mineral takviyesi 

uygulanabilmektedir. 

Arjantin, 
Şili, 

Kolombiya
, El 
Salvador, 
Kosta Rika, 
Ekvator 
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Fe, Folik asit, Tiamin, 
Riboflavin, Niasin 
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Food Fortification Initiative 
Database, 2016. Individual 
country profiles with 
fortification standards 
available at: 
http://ffinetwork.org/countr
y_profiles/index.php. 
Aggregated database 
available upon request: 
info@ffinetwork.org. 

 

Brezilya Fe, Folik asit 

Küba Fe, Folik asit, Tiamin, 
Riboflavin, Niasin, B6, B12 

Suudi 
arabistan 

Fe, Folik asit, Tiamin, 
Riboflavin, Niasin, B6 

Endonezya Fe, Folik asit, Tiamin, 
Riboflavin, Zn 

Irak, İran, 

Kosova, 
Mısır 

Fe, Folik asit 
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Abstract: 

Background: Popularity of plants products are growing and promising new hopes for many difficult clinical 

situations; but they are falsely accepted as a safe way of treatments. Meanwhile, accidental or food supplements 

exposures can be possible without considering its side effect. 

Material Methods: In this paper, many plant extracts ocular safety has been reviewed to aim to increase the 

awareness by browsing them online. The review mainly is based on human case reports, none of animal reports or 

experimental studies are included. 

Conclusions: The case reports about adverse effect of plant and derivatives can be come from many different 

countries, assuming that in every culture believe and hope miracle power of plants. Some of case reports mentioned 

serious permanent harm. Considering, before any molecule named as a drug, it requires step by step researches 

and lack of investigation of this products in use seems arising a new problem in all over the world. Additionally, 

consuming of some of plant and derivatives can mask the patient’s real symptoms and mislead the clinicians.  

Bitki ve bitkisel ürünlerin göz üzerindeki istenmeyen etkileri 

Anahtar kelimeler: Göz, Zedeleyici, Bitkisel tedaviler, Fitoterapi, Bitki izlem 

Özet: 

Amaç: Bitkisel ürünlerin popularitesi artmakta ve pek çok zor klinik durumun tedavisi için yeni umutlar vaat 

etmektedir; ancak yanılgı olarak tedavinin güvenli bir yolu olarak kabul edilirler. Bununla beraber, yan etkilerini 

düşünmeksizin kazara ya da besin desteği olarak maruziyet de mümkündür.  

Materyal metot: Bu yayında, pek çok bitkisel ürünün göz üzerine olan güvenliği, internet taraması ile gözden 

geçirilerek, farkındalıkları arttırmak amaçlandı. Bu derleme başlıca insan vaka raporlarına dayanmakta, 

hayvanlardan elde edilen raporlara veya deneysel çalışmalara yer verilmemiştir.  

Sonuç: Bitki ve ürünlerinin yan etkileri ile ilgili vaka raporları pek çok farklı ülkeden bildirilmektedir; tahmin 

edileceği üzere her kültür bitkilerin mucizevi tedavi edici gücünü umut etmekte ve inanmaktadır. Bu raporların 

kimisinde ciddi kalıcı hasarlardan söz edilmektedir. Herhangi bir molekülün ilaç adını almadan önce aşama aşama 

araştırılması gerektiği düşünülürse, araştırılmaksızın kullanımda olan bu ürünler tüm dünyada yeni bir problem 

doğuruyor gibi görülmektedir. Buna ilaven, bazı bitki ve ürünlerinin tüketilmesi, hastaların gerçek semptomlarını 

maskeleyerek, klinisyeni yanıltabilir.  

Introduction 

Herbal product usages are increasing; as if, they are a drug or a miracle cure of diseases. However, none of them 

have tested rigorously in scientific area and cannot be attributed as a curative drug. It is one of the rules of “rational 

drug treatment” that the medication has to be on the safe side (at least with tolerable safety), beside of its benefit.It 
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has to be emphasized that “herbal remedy” should not be misled the people as itsounds “plant originated drug”, 

they are completely different issues. One candidate drug molecule takes a long way research process, 10-15 years, 

to be a drug and after that it is still stay a matter of pharmacovigilance.  

The blood barrier of eye is not clinically strong enough for protection of eye and any side effect of foreign 

molecules (drug or plant extract) can show its findings on eye directly or indirectly. One of study has been analyzed 

blood and vitreous humor simultaneously and determined cocaine,amphetamines, opiates, cannabinoids and their 

metabolites in eye (Peres et al., 20014).One of the first signs of potential toxicity might be in the visual system, as 

in many cases, patients notice loss of vision more than systemic side effects (Fraunfelder FW, 2004). For example, 

dry mouth effect of HypericumPerforatum (Cupp MJ, 1999) can be seen with a dry eye symptom in ophthalmology 

clinic. As expected, ephedrine-containing plants like Ephedra Sinica(Ma Huang) increase the blood pressure 

(Cupp MJ, 1999) and consequently can be harmful for eye.  

We tried to summarizeexposures of plant and derivatives adverse effects on ocular tissues and to aim to increase 

awareness in ophthalmology practice.  

Material Methods 

Here, the origin of plant exposures was not detailed as Ayurvedic, Phytotherapeutics, Homeopathic, food 

supplement or daily life. Weaccept all form of prominent plant products (crude, tea, extract etc.)in this reviewby 

searching of internet (Google scholar, Pubmed etc.). Animal reports and experimental studies have not placed 

here; all the literatures have been selected based on human reports. The key words were: “plant”, “herb”, “eye”, 

“ocular”, “ophthalmic”, “adverse”, “side effect” and “harm”. 

Contaminated herbal products with aflatoxin, microorganisms, pesticides, heavy metals or medical drugs are the 

other hidden threatens of health and detailed information can be found on the literatures for further reading. 

Discussion 

Argemonemexicana/ Argemoneleiocarpa etc.(Prickly poppy, Dikenlisari gelincik):It mainly contains 

ofsanguinarine, dihydrosanguinarine, berberine and traditionally suggested for skin diseases, inflammations, 

rheumatism, jaundice, leprosy, microbial infections, and malaria (Palanikumar et al., 2018). Mustardeither 

accidentally or deliberately contaminated (food color) with Argemone oil has resulted in epidemic dropsy in India. 

An epidemic has also seen in South Africa following the adulteration of wheat flour with A. Mexicana (Das M and 

Khanna SK, 1998).The clinical manifestations of argemone oil poisoning is a multi system disease include 

vomiting, diarrhoea, fever, erythema, bilateral pitting oedema of the lower limbs, breathlessness, tachycardia, 

hepatomegaly, glaucoma and visual field defects(Das M and Khanna SK, 1998; Singh et al., 2006). The clinical 

examination has revealed that acute visual field defects occur, independent rise of intraocular pressure (Singh et 

al., 2006).Malik et al. examined and followed two hundred and thirty high IOP casesfor 24 weeks and found the 

symptoms are reversible (Malik et al., 2013).The underlying mechanism of glaucoma described probably due to 

the dilation of capillaries of the whole uveal tract, followed by an increased permeability of the endothelial wall, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fraunfelder%20FW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16234877
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which leads to an increased output of intraocular fluid in the anterior segment of the eye (Malik et al., 2013). 

Interestingly, one of usage of A. Mexicanajuice is directly dripping in eyes for allergic conjunctivitis treatment as 

well (Sharma P and Singh G. A, 2002). 

Atropabellodonna (Deadly nightshade, Guzelavratotu): Its name meaning is beautiful lady, originating more 

probably, from its use to increase pupil size in women (Berdai et al 2012). This poisonous plant is well known 

withmidriasis effects due to alkaloid constituents: atropine, hyocyamine and scopolamine. It is believed that it is 

beneficial for stomatitis, tonsillitis and gastrointestinal disturbances. An eleven year old girl, under Rifampicin 

and Isoniazid treatment given AtropaBelladonaby an herbalist presented dry mouth, confusion, visual disturbances 

(Berdai et al 2012). The risk of poisoning in children is important because of possible confusion with other berries 

(blackcurrant, blueberry), 2-3 berries would be toxic for a child. 

Calotropisprocera(Sodom apple, Milkweed,Madar):Its flower or garland and the leaves are used to worship Lord 

Shiva during the festive season every year around India (Basak SK et al., 2009). Therefore, quite a lot accidental 

injury case report series can be found in the literature that the plant is highly toxic on eye. All together the 

symptoms includes painless dimness of vision, conjunctival congestion and mild to severe corneal edema with 

Descemet's folds, epithelial defect, iridocyclitis, secondary glaucoma. It has been found relatively nontoxic to 

corneal epithelium and highly toxic to corneal endothelium and the painless clinical course might be the due to 

anesthetic properties of milkweed (Al-Mezaine et al., 2005; Waikar and Srivastava, 2012). 

Camellia sinensis (Black tea, Siyah cay): It is one of the popular drinks in many countries also, traditionally 

suggested for reliving eye symptoms when applied as a compress. An 89 old woman has been detected with brown 

stained epithelial defect and admitted that she applied warm tea bags directly on her eye’s surface. Consequently, 

same researchers planned one study on pigs eyes and shown that if there is an epithelial defect on cornea, brown 

discoloration of the anterior stroma is possible 10 minutes later of application the warm tea compression (Achiron 

et al., 2017). It is proved that, black tea constituents have a capability to bond to the corneal stromal particles. 

Cannabis sativa/Cannabis indicaetc. (Marijuana, Kenevir, Esrar): Although, the cannabis-derived cannabinoids 

(Tetrahydrocannabiol and cannabidiol) take the interest of new drug developments, the plant is still forbidden in 

many countries due to its dependence potential. It has been shown that smoking of marijuana drops IOP for 3-4 

hours, but of course, at least 6–8 times smoking a day may lead to the addiction of the patient. It has well-known 

eye effects includes a reduced tear flow, decreased eye blinking rate, reddened eyes, slowed pupillary response to 

light, midriasis,cases of severe corneal opacification and neurotoxicity, diplopia, photophobia, nistagmus and 

blepharospasms (Web1, Schwitzer et al, 2017; Panahiet al., 2017).Cannabis pollen inhalation has been associated 

with allergic conjunctivitis and skin exposure can lead to periorbital angioedema as well (Web 1). 

Cinchona officinalis (Quinine bark,Kınakınakabugu): Quinine,quinidine,cinchonine (Cn), and cinchonidine are 

the main alkaloids of Cinchona stem bark and its formulations (Ravishankara, 2001).So far, any case report has 

not been published with Cinchona officinalis, however, as it is well known that its active ingredient quinineis used 

for malaria treatment as a suphate salt. One of old report detailed quinine toxicity thatof 165 patients admitted 

to hospital with acute quinine poisoning 70 (42%) had visual symptoms. 19 were left with a permanent visual 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waikar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25609874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25609874
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deficit, though none was left completely blind, 5 patients died (Boland et al., 1985). A traditional variation of 

tonic water contains the bark of cinchona; also, it believes its tea is the natural remedy of anemia.While the bark 

consumes in different treatment routes such as some herbal and homeopathic formulations, it is expected to see 

this patients in ophthalmology clinics.  

Citrus limon (Yellow lemon juice, Limon suyu): Traditionally, people believe when it dripped on eye, it brightens 

the eye and gain health. Eye drops from lemon peel is suggested for allergic conjunctivitis treatment as well 

(Sharma P and Singh G. A, 2002).However, lemon juices has rich of organic acids (primarily citric, malic, tartaric, 

benzoic, oxalic and succinic) and its pH is around 3.1, this acidity enough to have a dental erosion (Bamise and 

Oziegbe; 2013). Healthy individuals corneal surface pH is 7.03-7.28 and changing of pH could damage the cornea 

and conjunctiva, masks the clinical findings, decreases the tolerability of lens and drug effectiveness (Coles and 

Jaros, 1984). 

Coffeaplant(Coffee, Kahve): As it is well-known drink and rich in caffeine. One meta-analysis aimed to clarify 

the conflicting results about caffeine and intra ocular pressure (IOP). They reported that caffeine did not change 

IOP in healthy individuals, but if the patients have increased ocular pressure or glaucoma, IOP increases 

significantly(Li et al., 2011). 

Chrysanthemum cinerariaefolium(Pyrethrum, Kasımpati): It is used for ectoparasitic infestation treatment 

(scabies, lice etc.) and spread to home as an insecticide repellant. Its alkaloid pyrethrum is highly toxic and local 

exposure can result in keratitis, irritative conjunctivitis, allergic conjunctivitis and corneal abrasion (Fraunfelder 

et al., 2003). 

Daturastramonium(Angel’s trumpet, Thorn apple, Jimsonweed, Borucicegi): Although it is used for the pain of 

rheumatism and gout, burning leaf is inhaled for the relief of asthma and bronchitis, or for the hallucinogenic 

effect; consumption of any part of plant results in parasympatholytic poisoning (dry patient syndrome) due to its 

main alkaloid components such as atropine, scopolamine and hyscyamine (Soni et al., 2012). It driesall the mucosa, 

dilates the pupils and impairs the vision (Fraunfelder FW. 2004). 

Dieffenbachiasequine/Dieffenbachiaamoenaetc.(Dumbcane, Difenbahya): It is a favorite home plant with wide 

leaves and all parts of the plant have lots of microscope needle-shaped calcium oxalate crystals. There are several 

case reports about accidental ocular injuries, results in crystalline keratopathy (Hsueh et al., 2004). 23-year-old 

man has experience severe eye pain and mild visual blurring within a few hours; fine refractile needle-like blue 

crystals were seen in the cornea, visible 3 months, resolvedwithout corneal scarring or neovascularization (Seet et 

al., 1995).  

Digitalis purpurea/ Digitalis Lanata etc.(Fox glove,Yuksukotu):The most prominent compounds formed in the 

genus Digitalis are the cardenolides (digitoxigenin, digoxigenin, gitoxigenin, gitaloxigenin, oleandrigenin, 

uzarigenin etc.); it is used for treating heart failure and might induce apoptosis in cancer cells (Kreis W, 2017). 

Systemic symptoms resulting from cardiac glycoside intoxication include nausea, vomiting, abdominal pain, 

anorexia, visual disturbances (xanthopsia), confusion (Janssen RM et al., 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fraunfelder%20FW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16234877
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Ecballium elaterium (Squirting cucumber, Esekhiyarı): The plant is very popular for sinusitis treatment. Searching 

of literature, there is only one case has been reported, 11 month later of a LASIK surgery, the plants seed burst 

and splashed in to patient’s eye and developed diffuse lamellar keratitis (Kocak et al., 2006). 

Echinacea purpurea (Coneflower, Ekinezya): It has a popular folkloric usage of cold remedy but reported that 

drinking of juice did not decreasetheincidenceorseverity of coldsandrespiratoryinfections as comparedtoplacebo 

in clinicaltrial; allergic conjunctivitis has occurred in one patient out of 54 (Grimm et al., 1999). Indeed, many 

patients have suffered from allergen and anaphylaxic properties of Echinacea (Mullins and Heddle, 2002). 

Ephedra sinica (Ma Huang, Efedrinotu): It is commonly found in herbal weight-loss products and suggested for 

heightening of awareness and sexual sensations as well. Indeed, the risks of using ephedrine-containing 

supplements appear to outweigh the benefits. Patients have any disease with hypertension, hyperthyroidism, 

diabetes mellitus, glaucoma, and cardiovascular disease are under the increase risk of damaging eye (CuppMJ, 

1999).Onecasereport has recentlystatedbilateralacuteangleclosure, myopicshift, edematouscornea, increased IOP, 

shallowanteriorchamberandthickenedchoroid (Ryu et al., 2017). 

Erythroxylumcoca(Cocaine, Kokain): Its leaves are chewable and prepared as a tea;believed a cold and fatigue 

treatments in certain areas of the world.Meanwhile, isolated ingredient cocaine has highly addictive potential and 

used intranasal abuse. Indeed, cocaine one of the first local anesthetic in ophthalmic use, but unfortunately, there 

are plenty of reports in the literature about its harmful effects on eye such as chronic orbital inflammation and 

optic neuropathy (Siemerink MJ et al, 2017),ocular surface damage and sensory nerve damage(Mantelli et al., 

2015), cocaine-keratopathy (Zhou et al., 2016). 

Euphorbia trigona/Euphorbia neriifoli/Euphorbia tirucallietc.(Euphorbia, Sutlegen): There are more than2000 

kinds of plant all over the world (Basak et al., 2009). Although it is highly toxic, traditionally suggested for skin 

diseases such as wart, psoriasis and wound healing. There are some accidental eye injuries in the literatures. One 

of the earliest reports determined three serious corneal ulceration cases with hypopyon that filled the lower one-

third of the anterior chamber, a large central perforation (Sofat et al., 1972). Four cases of ocular toxicity with E. 

sapwas reported thatimmediately beganpunctuate epithelial defect with difficult healing process(Scottand 

Karp,1996). Hsueh et al. reported diffusecornealepithelialerosions, stromaledemaandDescemet’sfoldsin two 

severe cases (Hsueh at al., 2004). For other three cases, clinical findings varied from kerato-conjunctivitis, mild 

to severe corneal edema, epithelial defects, anterior uveitis and secondary elevated intraocular pressure (Basak et 

al., 2009). 

Ginkgo biloba(Japonkutsalagaci): It is used for inhibiting platelet function and antioxidant power in chronic 

diseases. One case was reported about hyphema in 1997. 70-year-old man already prescribed with aspirin after his 

coronary artery bypass surgery. He self-prescribed a Ginkgo biloba concentrated extract, in a dosage of 40 mg 

twice daily, and presented with bleeding from the iris into the anterior chamber of the eye one week after beginning. 

Interaction of the ginkgo product and aspirin was considered the cause of his ocular hemorrhage (Cupp MJ, 

1999).Also retrobulbar hemorrhage has been reported (Fong et al., 2003). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siemerink%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28812909
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Glycyrrhizaglabra (Licorice, Meyankoku): It is mainly used in food industry as a sweetener. It is added in tobacco 

product to facilitate smoking with bronchodilatory effect and giving taste (Web 2). Additionally, it is considered 

for peptic ulcer treatment due to one of ingredient carbenoxolone and for cold remedy as lozenges. Licorice has 

glucocorticoid and mineralocorticoid effect and therefore it increases the volume, themostimportantsideeffects of 

licoriceandglycyrrhizinarehypertensionandhypokalemic-inducedsecondarydisorders (Nazari S et al., 2017). 

Transient visual loss has been reported on five patients after licorice ingestion and it has been thought due to retinal 

and occipital vasospasm (Dobbins and Saul, 2000). Also central vein occlusion has been reported (HallandClemett, 

2004). 

Hyoscyamusniger (Henbane, Stinky nightshade, Ban otu, Gavurhashasi): It is traditionally suggested for as a 

sedative pain and anxiety relief.Similar to datura plant its main alkaloid components atropine, scopolamine and 

hyscyamine (Everett and Gabra, 2014) and shows the same ophthalmic symptoms. 

Hypericumperforatum (St. John’s worth, Sari kantaron): It is one of popular herbal remedy for mild to moderate 

depression and wound healing, and can be abuse forbeliving feeling well (Biggs et. al., 2017). It has been reported 

that its use leads to cataract due to its one of ingredient hypericin by increase the photosensitivy(Booth JN and 

McGwin G,2009). 

LepidiumSativum (Garden cress, Tereotu): The plant has strong folkloric claim as an anti-inflammatory, but cannot 

proved by animal experiment (Raval et al., 2013). The misbelieve that “if the burn and pain are high, healing power 

of treatment is strong”, threatens patients’ health. A 47 years old Saudi male was referred to hospital with a case 

of plant extract-induced chemical burn in both eyes. Garden cress caused severe cicatricial injury mainly epithelial 

defect of conjunctiva, symblepharon and pseudo-ptrygium which were clinically difficult to differentiate from the 

other cicatricial diseases like, ocular cicatricial pemphigoid, pseudo-OCP and medicamentosa (Al-SaikhanF et al., 

2012). 

Matricariachamomilla (Chamomile, Papatya):Chamomile tea can be used for as a cold remedy and eye washing 

for treating the inflammation of eye, but certainly it is associated with allergic conjunctivitis and angioedema 

(Subiza et al., 1990). 

Nicotianatabacum/ Nicotianarusticaetc. (Tobacco, Sigaravebenzerleri): While making the list of harmful effect of 

some plants on eye, we would like to mention the tobacco product as well. Damaging effects of smoking and 

smokeless tobacco product on health are well-known in many years. It has been certainly associated in many eye 

diseases such as early macular degeneration, central serous retinopathy,cataract, glaucoma, thyroid-associated 

orbitopathyand blindness (Solberg et al., 1998; Raju et al., 2006; Raman et al., 2016; Nita M and Grzybowski A, 

2017). 

Papaversomniferum (Opium poppy, hashas): In the first century the opium poppy and opium was known by 

Dioscorides, Pliny and Celsus and later on by Galen (Norn et al., 2005).As one of the old tradition, it was used for 

sleep inductor for naughty children. Of course, nowadays its cultivation is under control due to ingredients of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Booth%20JN%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19895314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGwin%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19895314
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morphine. When it is chewed, swallowed or smoked by accidentally or on purposepinpoint pupils and visual 

disturbances can be seen (Garg et al. 2018). 

Piper methysticum (Kava-kava plant, Kava): It is consumed as social non-alcoholic beverage and also for relieving 

anxiety. The extrapyramidal side effects included oral and lingual dyskinesia, torticollis, painful twisting 

movements of the trunk, oculogyric crisis (ocular muscles characterized by bilateral dystonic elevation of visual 

gaze lasting from seconds to hours) has been reported (Cupp MJ, 1999). 

Pilocarpus jaborandi (Jaborandi tree, Jaborandi): It is traditionally used for diaphoretic agents that people believe 

if they can be sweat, quickly relieve from cold. These kinds of patients can come to outpatient’s clinic with visual 

disturbances and discomfort in the eyes because of its main constituentpilocarpine which is produce miosis and 

lower IOP (Sa and Elisabetsky, 2012). 

Conclusion 

None of traditional treatments are ever suggested by writing them here. In this present review, some information 

gathered about plant and its derivatives interventions as traditional/complementary usage, accidental injuries and 

hidden food supplements ophthalmic adverse effects. In a busy schedule of clinicians, the herb usage can be easily 

missed in the patients’story; indeed, the patients do not need to talk about their self-medication.Additionally,it can 

be hard to distinguish the symptoms of the herbs adverse effect and the real clinical situation. Even, in the “clinical 

trials” of several plants extract are lacks of detailed ophthalmic examination; focused on cardiac, hepatic and 

nephrology side Hence, the adverse effects are not reported in the scientific area as it has to be. Meanwhile, in 

scientific areait is possible to see original researches which have positive findings, instead of the case reports 

and/or animal studies of reverse/ineffective plant extract results.There is an urgent need for the investigation and 

increasing the awareness (phytovigilance)of plants toxicity. Any case reports will be good place to start and will 

increase our knowledge. 
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222-) TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI HASTALARIN MERKEZDEN 

YARARLANMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 

Mesude Keskin1, Prof. Dr. Fatma Demirkıran2 

1 Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, 

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi 

2 Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi 

Sağlıklı birey olmanın en önemli bileşenlerinden biri ruhsal yönden sağlıklı olmaktır. Ruhsal sağlık; bireylerin 

kendilerini ve yeteneklerini gerçekleştirdikleri, yaşamın normal stresleriyle başa çıkabildikleri, verimli ve 

sonuçları yararlı olacak şekilde çalışabildikleri ve toplumlarıyla katkılı bir birliktelik içinde oldukları durumdur’ 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Kalıcı belirtilerle devam eden kronik ruhsal bozuklukların kişinin yaşamında oluşturduğu olumsuzluklar bireyi 

toplumdan ve dış gerçeklerden soyutlayarak izole ve verimsiz bir yaşama sürükleyebilmektedir. Kronik ruhsal 

bozuklukların bireye, aileye ve topluma, sonuç olarak da insanlığa olumsuz bir maliyeti vardır. Kronik ruhsal 

bozukluğu olan bireyler hastanelerde tedavi olduktan sonra ilaç ve tedavi uyumları sağlanamadığı için bu 

hastaların bir kısmını toplum içerisinde amaçsız dolaşırken görmek mümkün olabildiği gibi, bir kısmını da 

evlerinden çıkmadığı, ya da izole yaşadıkları için hiç görmemek de olasıdır. Hastalara sadece tedavi hizmetlerinin 

sunulması ve bunların da ilaç tedavisiyle sınırlı kalmasının yeterli olmadığı kabul edilmektedir. Bu nedenle, 

ülkemizde son yıllarda ruh sağlığı alanında kurum temelli ruh sağlığı hizmetlerinden Toplum Temelli Ruh Sağlığı 

Modeline geçiş çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda Toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin çekirdeğini 

oluşturan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin açılması çok önemli bir gelişmedir.  

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, belli bir coğrafi alanda yaşayan ağır ruhsal hastalığı olan hastaları merkezde kayıt 

altında almak, gezici ekiplerle düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayarak topluma yeniden 

kazandırmak amacıyla açılmıştır. Damgalanma, Olumsuz inançlar ve geleneksellik, toplumsal önyargılar, 

sosyoekonomik nedenler, aile desteğinin olmaması, utanç, içgörü yetersizliği, ulaşım sorunu gibi faktörler kronik 

psikiyatri hastalarının Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine devam etmelerine engel olmaktadır. Bu merkezlerin 

işlevselliğinin arttırılması için gerekli olan fiziki düzenlemeler yapılarak, merkezde aktif çalışan meslek 

gruplarının nitelik ve sayısal olarak arttırılması önem kazanmaktadır. Hastaların merkezlere devam etmesinin 

artırılması multisektörel bir işbirliğini gerektirmektedir. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin rolü ve işlevleri önemlidir. Hizmetin 

niteliğini arttırmak amacı ile bu merkezlerde çalışacak olan hemşirelerin psikiyatri hemşireliği alanında deneyimli 

ve bu alanda uzmanlaşmış hemşirelerden seçilmesi verilen hizmetlerin kalitesini artıracak, hastaların bu 

merkezlere devamlarını olumlu yönde etkileyecektir.  
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ABSTRACT 
  
THE FACTORS AFFECTING THE HEALTHY EFFICACY OF REGISTRATED STAYS IN 
THE COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTER 
 
KESKİN M., Adnan Menderes University Institute of Health Sciences Master of Science Project Project, 

Aydın 2018 

  

One of the most important components of being a healthy individual is to be healthy spiritually. Mental health is 

defined as the situtation in which individuals develop themselves and their abilities, are able to cope with the 

normal stress of life, and are in a cooperative relationship with their societies The continuing negative symptoms 

of chronic mental disorders in one's life can lead to an isolated and inefficient life by abstracting the individual 

from the society and external reality. Chronic mental disorders have great consequences for the individual, the 

family, and the society as a result.  

It is possible to see some of these patients in the community as it is possible to go around aimlessly as some of the 

chronic and psychiatric patients have not been treated in the hospitals since the medication and treatment  

adaptations have not been provided and some of them have never left their homes. It is accepted that it is not 

enough for the illness to be provided only for treatment services and that they are limited to drug treatment. For 

this reason, in our country, in recent years there have been studies to transition from Institution Based Mental 

Health Services to Community Mental Health Services in the field of mental health. The opening of to Community 

Mental Health Centers, which constitute the core of the community based mental health service model, is a very 

important development. 

Community Mental Health Centers were opened to register patients with severe mental illnesses living in a certain 

geographical area at the center and to collect them again by providing regular follow-up, treatment and 

rehabilitation services to mobile teams. Factors such as stigma, negative beliefs and tradition,social prejudices, 

socio-economic reasons, lack of family support, shame, insufficient insight, transportation problems prevent 

chronic psychiatric patients from continuing to the community mental health center. 

It is important to increase the number and quality of occupational groups active in the center by making the 

necessary physical arrangements to increase the functionality of these centers. Increasing the number of patients 

to continue to centers requires a multisectoral collaborationThe role and functions of the nurse in Community 

Mental Health Centers is important. Nurses who will work in these centers in order to increase the quality of the 

services will increase the quality of the services provided by nurses experienced in psychiatric nursing and selected 

from these field specialist nurses and the patients will have a positive effect on the continuation of these centers 
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GİRİŞ 
 
 

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, sadece hastalık ve sakatlıkların olmaması değil aynı zamanda fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır Bolsoy N.,Sevil Ü.(2006).Çağdaş sağlık 

anlayışı, sağlığın çok boyutlu özelliğini ortaya koyan temel kavramlardan biridir. 

Ruhsal sağlık; bireylerin kendilerini ve yeteneklerini gerçekleştirdikleri, yaşamın normal stresleriyle başa 

çıkabildikleri, verimli ve sonuçları yararlı olacak şekilde çalışabildikleri ve toplumlarıyla katkılı bir birliktelik 

içinde oldukları durumdur’ şeklinde tanımlanmıştır(DSÖ 1996). Ruh sağlığı yerinde olan birey kendisiyle ve 

çevresiyle dinamik bir denge ve uyum içerisindedir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak bu denge bozulabilir. Bazı 

kalıtımsal özellikler, büyüme gelişme dönemindeki etmenler, yaşam koşulları, çevresel ve kültürel etmenler ruh 

sağlığını etkileyen etmenlerden bazılarıdır. . Ruhsal bozukluklar hem bireyi hem aileyi olumsuz etkiler. Bu 

bağlamda, ruh sağlığı olmadan sağlıktan bahsedilemez M.E.B. Ankara,(2012).  

Dünyada ve ülkemizde yetiyitiminin en önemli nedeni psikiyatrik bozukluklardır. Yetiyitimine en çok 

neden olan on hastalıktan beşi (depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk, alkole bağlı sorunlar, obsesif kompulsif 

bozukluk) psikiyatrik bozukluklardır. Psikiyatrik sorunların yeti yitimine yol açan hastalıklar içinde önemli bir yer 

kaplaması, hastalıkların uzun süreli seyrinin yanı sıra artan kentleşme, toplumsal ilişkilerde- ki değişim gibi nüfus 

ve demografik değişikliklerle de açıklanmaktadır Binbay T.ve ark.(2013).   

Ülkemizde ruh sağlığını geliştirmek amacıyla yapılması gereken çok sayıda müdahale vardır. Ruh sağlığı 

sisteminin toplum temelli olup genel sağlık sistemine ve birinci basamağa entegre edilmesi, toplum temelli 

rehabilitasyon çalışmalarının yapılması, ruh sağlığı alanına ayrılan bütçenin artırılması, ruh sağlığı hizmetlerinin 

kalitesinin artırılması, ruh sağlığı alanı ile ilgili yasaların çıkarılması, damgalamaya karşı ruhsal sağlık sorunları 

olan bireylerin haklarının savunulması, ruh sağlığı alanında eğitim, araştırma ve insan gücünün artırılması 

yapılması gerekenler listesinin başında gelmektedir. 

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından belirlenmiş ve ilk defa 1992 yılında kutlanmaya başlanan ve 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da desteklenmekte olan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, ruh sağlığı alanında 

kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve çözüm bekleyen ruh sağlığı sorunlarına yetkililerin ve toplumun dikkatinin 

yöneltilmesini amaçlar. Dünya ruh sağlığı günü, ruh sağlığı konusunda farkındalığı arttırmak ve bu konuda 

çabalamaların hayata geçirilmesi için her yıl 10 Ekim’de kutlanmaktadır. 

Kronik ruhsal bozukluklar; belirli tipte bir ruhsal hastalığı (organik beyin sendromları, şizofreni, 

tekrarlayıcı depresif ya da manik depresif bozukluk, paranoid psikoz ve diğer psikozlar) ya da günlük yaşamın 

temel özelliklerinden (kişisel temizlik ve bakım, kendini idare etme, kişiler arası ilişkiler, sosyal yükümlülükleri 

yerine getirme, öğrenme ve eğlenme) üç ya da daha fazlasına ilişkin işlevsel yeterliliğe zarar veren ya da gelişimini 

bozan bozukluklardır.  
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Kalıcı belirtilerle giden ruhsal rahatsızlığın kişinin yaşamında oluşturduğu olumsuzluklar bireyi 

toplumdan ve dış gerçeklerden soyutlayarak yalıtık ve verimsiz bir yaşama sürükleyebilir. Süreğenleşmiş ruhsal 

hastalığı olan bireylerin bir kısmını toplum içerisinde amaçsız dolaşırken görmek mümkün olabildiği gibi, bir 

kısmını evlerinden çıkmadığı, ya da yalıtık yaşadığı için hiç görmemek de olasıdır. Kuşkusuz bu hastaların önemli 

bir kısmı da depo akıl hastanelerinde tedavi ya da yasal nedenlerle muhafaza amacıyla tutulmaktadırlar. 

Süreğenleşmiş ruhsal hastalıkların bireye, aileye ve topluma, sonuç olarak da insanlığa olumsuz bir maliyeti vardır. 

Kişiyi, aileyi ve toplumu bu yüklü maliyetten kurtarmanın önemli bir yolu psikiyatrik iyileştirme hizmetlerinin 

kurumsallaşmasını ve işlemesini sağlamaktır. YILDIZ M.(2004) 

Ruhsal hastalığın tedavisinde amaç bozukluğun tamamen giderilmesi iken, hastalığı ortaya çıkaran 

beyinsel süreçlerin değiştirilmesi ya da düzeltilmesi bazen mümkün olmamakta ve hastalar tamamen değil kısmen 

iyileşmektedirler. Geride kalan, inat eden ve geçmeyen belirtiler bireyin işlevselliğini bozmaya devam ederler. 

Her hastalıkta ve her bireyde farklı derece ve boyutlarda kalan belirtiler kişilerin işlevselliğini farklı derecelerde 

bozarlar. Kronik ruhsal bozukluğu olan hastaların toplumsal tedavi yaklaşımı yakın zamana kadar hastaların akut 

alevlenme durumlarında hastaneye yatışları yapılarak EKT(Elektro Konvulsif Terapi) ve ya Antipsikotik ilaç 

tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilmeleri ve ayaktan tedavi takiplerinin yapılması şeklinde sürdürülmekteydi.  

Hastaların tedavi uyumları ve kontrollerinin yapılması birey ve ailelerin inisiyatifine bırakılmaktaydı.  

Ruhsal hastalıkların tedavisi büyük oranda ailenin ve toplumun tutumlarına, inançlarına, önyargılarına da 

bağlıdır. Hastaların önemli bir kesimi damgalanma korkusu ve bilim dışı inançlar yüzünden ya da ekonomik 

nedenlerle kendi evlerinde saklı tutulmakta, muayene ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna götürülmemektedirler. 

Böyle bir ortamda toplumun ve ailenin eğitiminde psikiyatri alanında çalışan meslek üyelerinin, derneklerin, 

medyanın, sivil toplum örgütlerinin ve özellikle devletin etkin sorumluluk almaları gerekmektedir. Sağlık 

Bakanlığı tarafından 2007 yılında “21 Hedefte Türkiye: Sağlıkta Gelecek” başlığıyla yayınlanan çalışmada, 

Türkiye’deki sağlık profilinin boyutları arasında yer alan ruh sağlığı hizmetleri altıncı hedef olarak ifade edilmiştir. 

Bu hedef kapsamında ruhsal bozukluklara yol açabilecek faktörlerin toplumsal yaşamdan çıkarılması ya da 

etkisinin en aza indirilmesi söz konusu edilmiş ve ruh sağlığının en önemli göstergelerinden birisi olan intihar 

oranlarının azaltılmasının gereği üzerinde durulmuştur (Yardım vd.2007).  

 

 
TÜRKİYE’DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ 

 
 

Ağır ruhsal rahatsızlığı (şizofreni vb. diğer bozukluklar ve duygu durum bozuklukları gibi kronik ruhsal 

hastalıklar) olan hastaların ayaktan tedavisinin yapıldığı, psikoeğitim, iş uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi 

gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin arttırılmasını hedefleyen, psikiyatri 

klinikleri ile işbirliği içinde çalışan ve gerektiğinde mobilize ekiple hastanın yaşadığı yerde takibini yapan 

birimdir.  

Türkiye’de ilk kez Bolu’da açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkez’ine düzenli katılımı olan şizofreni 

hastalarının yaşam kalitesi, genel ve sosyal işlevsellik üzerine ve yeti yitimini azaltmaya yönelik katkısının 
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araştırılması amaçlanmıştır. Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Hastanesi’ne bağlı bir birim olarak Mayıs 2008’de Türkiye’de ilk olarak açılmış ve çalışmalarına başlamıştır. Bolu 

TRSM yaklaşık 250.000 nüfuslu Bolu ili merkez ve ilçelerine hizmet vermektedir. TRSM, şehir merkezindeki 

ulaşımı kolay eski bir yerleşim yeri olan Gölyüzü Mahallesi’nde yer almaktadır. Hastalığı veya maddi 

olanaksızlıklar nedeniyle TRSM’ye kendisi gelemeyecek durumdaki hastaların ulaşımları belediyeden sağlanan 

servisle ücretsiz olarak gerçekleştirilmekte; böylece özellikle şehir merkezinde yaşayan hastaların TRSM 

uyumlandırma etkinliklerinden günlük olarak faydalanmaları sağlanmaktadır. Toplum ruh sağlığı ekibi tarafından 

merkezde veya hastanın yaşadığı ortama yapılan gezici ekip ev ziyaretleri kapsamında kayıtlı hastaların 

gereksinmeleri temel alınarak, yapılan bireysel bakım planları çerçevesinde düzenli izleme, tedavi, uyumlandırma 

çalışmaları ile Bolu bölgesinde yaşayan ağır ruhsal hastaların topluma yeniden kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda özellikle tıbbi gereksinmelerin giderilmesinde aile hekimleri ile kayıtlı hastaların sosyal, 

ekonomik, barınma ve işle ilgili sorunlarının giderilmesinde Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü, İşkur, İzzet Baysal Vakfı, Bolu Bağışçılar Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı 

sıra, gönüllülerle işbirliği yapılmıştır.   

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Verilen Hizmetler 
 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ICD-10 göre F20-29 arası ve F31 teşhis konulmuş olan şizoafektif 

bozukluk, organik olmayan psikoz ve bipolar affektif bozukluk hastalarına yakınlarına destek vermek amacıyla 

hizmet verir.

Ağır ruhsal hastaların kabul edildiği merkezde, hastaların güçlendirilmesi ve toplumla bütünleşmesi için 

rehabilitasyon, psiko-sosyal beceri kazandırma ve destekleme çalışmaları yapılmaktadır. Hastaların hastalık 

durumlarının değerlendirilmesi, takip ve tedavilerinin yapılması amaçlanmaktadır. Merkeze devam edemeyecek 

veya devam etmeyi reddeden hastalara ev ziyaretleri ile takiplerinin yapılması sağlanmaktadır. 

Merkezde multidisipliner ekip anlayışı çerçevesinde; Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, hemşire, sosyal 

hizmet uzmanı, psikolog, usta öğreticiler(halk eğitim merkezi öğretmenleri)çalışmaktadır. 

Merkezde işleyiş, profesyonel meslek elemanları tarafından yapılmakta, hastaların tedavilerinin 

planlanması ve yürütülmesi sağlanmaktadır. Öncelikle hastalar merkeze başvurduklarında merkezin çalışanları 

tarafından karşılanarak hasta ve yakınına merkez gezdirilmekte ve merkezin işleyişiyle ilgili bilgi verilmektedir. 

Toplum Ruh Sağlığı merkezinde verilen hizmetlerle hastaların yaşamlarında önemli değişiklikler olduğu 

görülmektedir. Bu hizmetler sayesinde, hastaların tıbbi tedavi ve takipleri aksamamakta ve dolayısıyla hastaların 

akut alevlenme süreleri kısalarak alevlenme şiddetinin azaldığı görülmüştür. Bunun yanında hastaların hastane 

yatış sayıları azalmıştır. Bu sayede hem hastanın psikolojik yönden yıpranması hem de devletin hasta için yaptığı 

harcama azalmıştır. En önemlisi hastalar sürekli ve düzenli tedavi ekibine ulaşma imkânına sahip olmuşlardır.                                                                     

Ruh sağlığı ekibi; ortak hedefleri bireye en kapsamlı ve kaliteli ruh sağlığı hizmetlerini vermek olan, 

değişik meslek üyelerinin bir araya geldikleri, her birinin kendi görevlerini yerine getirdiği, bilgi ve deneyimlerini 

sürekli paylaştığı, ortak kararların alındığı ve kararların birlikte uygulandığı bir birliktir. Ekibin amacı; ruh 
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sağlığının korunmasını, tedavi altındaki hastanın tedavisini, tedavinin izlenmesini ve hastanın topluma yeniden 

kazandırılmasını sağlamaktır. Ruh sağlığı ekibi psikiyatri hekimi (psikiyatrist), , psikiyatri hemşiresi, klinik 

psikolog,  sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı) ve uğraşı terapistinden oluşur. Ruh sağlığı ekibi diyetisyen, 

klinik çalışanları, destek grupları ve çeşitli alanlardaki uğraş terapistinide (konuşma terapisti, sanat terapisti, müzik 

terapisti vb.) çalışmalarına katar (M.E.B. Ankara 2012).                      

 

                                              

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Amaç ve Hedefleri 
 

Toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin çekirdeğini oluşturan toplum ruh sağlığı merkezlerindeki 

amaç, belli bir coğrafi alanda yaşayan ağır ruhsal hastalığı olan hastaları merkezde kayıt altında almak, gezici 

ekiplerle düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayarak topluma yeniden kazandırmaktır. 

TRSM’ler aşağıda yer verilen farklı ve önemli işlevleri gerekli durumlarda yerine getirirler; 

 Ağır ruh sağlığı sorunları bulunan bireylere; hastaneye yatırılmalarını önlemek, yeti yitimini asgari 

seviyeye çekmek ve işlev iyileşmesi sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal müdahaleler sunulması, 

 Ağır ruh sağlığı sorunu bulunan yakınlarına bakan aileler için odaklı destek ve psiko- eğitim yapılması,   

 Sosyal işlevin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği sürenin arttırılması, 

 Birinci basamak sağlık kurumları ile ve hastane birimleri ile yakın işbirliği 

 Bireylere ve ailelerine yönelik desteğin azamiye çıkarılması amacıyla diğer kurumlarla ve toplum hizmeti 

veren kuruluşlarla koordinasyon(belediye, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İŞKUR, vakıflar, sivil 

toplum kuruluşları) 

 Toplumda ruhsal hastalıklarla ilgili damgalama eğilimin azaltılmasına katkıda bulunulması ve ailelerinde 

maddi, manevi yıkımı önlemek. 

Yukarıda değinilen bu işlevler TRSM’ler tarafından hizmet verdikleri toplumun yerel ihtiyaçlarını 

gözetecek biçimde ve yerel kaynakları, talepleri ve çevresel faktörleri dikkate alarak yerine getirilmelidir. 

Yukarıda değinilen bu işlevler TRSM’ler tarafından hizmet verdikleri toplumun yerel ihtiyaçlarını 

gözetecek biçimde ve yerel kaynakları, talepleri ve çevresel faktörleri dikkate alarak yerine getirilmelidir. 

Yapıları ne olursa olsun TRSM’ler bu işlevleri yerine getirirken, aşağıdaki ortak amaçlara ulaşmaları 

hedeflenmektedir. 

 Ruh sağlığı sorunları bulunan bireylerin durumlarını, işlevlerini ve iyilik hallerini geliştirmek, 

 Ruh sağlığı sorunu bulunan yakınları ile birlikte yaşayan ailelerin destek verme kapasitelerini arttırmak, 
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 Ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi için işbirliği ve ikincil konsültasyon yoluyla 

birinci basmak sağlık çalışanlarının kapasitelerini güçlendirmek (kriz yönetimi ve destek gibi alanlarda)  

Mesai saatleri içinde görev yapacak TRSM’lerde haftanın belli günleri gelen hastalarla ilgilenilecek, 

hastaların bu kurumlarda ilaçları yazılacak, ruh sağlığı durumları düzenli olarak gözden geçirilecektir. Acil 

durumlar ve alevlenme nöbetleri dışında, ağır ruh hastalıklarına sahip kişilerin bu yerel kurumlarda gündüzleri 

zaman geçirmeleri ve gündelik hayata katılımlarının kesintiye uğramaması sağlanacaktır. Bunun amacı kişiyi 

ailesinden, evinden ve kendi yerel toplumsal yaşamından koparmamaktır. Yani ağır ruh sağlığı sorunu yaşayan 

bireylerin tedavi ve rehabilitasyonu toplum içerisinde gerçekleştirilecektir (Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı, 2011, 

s. 24). Diğer yandan bu kişilerin bakımını da aile içinde bir kişi genellikle üstlenmektedir. Bu kişi hasta bakımı 

nedeni ile sosyal yaşam ve üretim sürecinden uzak kalmaktadır. Ailelerinin yanında yaşayan hastalar için de 

TRSM’ler gün içinde vakitlerini geçirebilecekleri tedavi ve terapilerinin sürdürüldüğü merkezler olarak işlev 

görecektir (Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı, 30). 

 
 
TRSM’ye Kayıtlı Hastaların Yararlanmalarını Etkileyen Olumlu Faktörler 
 

 Halk eğitim merkezleri ile işbirliği yapılarak danışanlara farklı branşlarda öğretmenlerin rehabilitasyon 

hizmetleri vermesi, 

 Hastaların yeti kaybını tekrar kazanması,  

 Hastaneye yatışların azalması,  

 Sosyalleşme alanlarının genişlemesi, arkadaşlık edinme 

 Öz bakım gelişimi, 

 Ailelerin kendilerine zaman ayırabilmesi, 

 Tedavi takibinin düzenli olması,  

 Ev ziyaretleri hane içerisindeki tutum ve davranışlarının gözlemlenmesi, 

 Aile üyelerinin tedaviye desteği,  

 Yaşam kalitesinin artması,                       

 
TRSM’ye Kayıtlı Hastaların Yararlanmasını Etkileyen Olumsuz Faktörler 
 

 Damgalanma, bir kişiyi diğerlerinden ayıracak şekilde o kişinin gözden düşürülmesi, diğer insanlardan 

aşağı görülmesi, genel anlamda kötülenmesidir. Damgalamadan en fazla etkilenen gruplardan biri 

psikiyatri hastalarıdır. Ruhsal hastalığı olan bireylerin damgalanması, bu kişilerin tedaviye uyum 

göstermelerinde sorunlara yol açtığı gibi onların sosyal ilişkilerinde de ciddi sorunlarla yüz yüze 

kalmalarına neden olabilmektedir. Damgalama, hastanın tedaviye başvurmasını ve rehabilitasyon 

programlarına katılmasını engellemekte ve dolayısıyla da onların toplum dışında kalmalarına yol 

açabilmektedir (Düşünen Adam, 2008). 
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 Olumsuz inançlar ve geleneksellik; örneğin, hasta ve içinde bulunduğu çevre hastalığı Tanrı’nın verdiği 

bir dert ve ceza olarak görüyorsa ya da cinlere bağlıyorsa, doktora gelmeyecek ya da getirilmeyecek, 

geleneksel yöntemler tercih edilebilecektir. 

 Toplumsal önyargılar; örneğin, bu hastaların saldırgan oldukları ve etraflarına zarar verebilecekleri 

yaygın olarak düşünülüyor ise toplumdan tecrit edilmiş bir yaşam süreceklerdir. Dolayısıyla tedavi için 

gelinen adres doğru olsa bile, hastalığa bakış açısı ve tutumlar doğrudan tedaviye uyumu ve hastalığın 

gidişini etkileyecektir. 

 TRSM hizmetleri ve işlevleri hakkında sağlık personelinin bilgi eksikliği, 

 Uygulama alanlarının yetersizliği 

 Sosyo-ekonomik nedenler, 

 Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik. TRSM’den faydalanan danışanların ulaşım yönünden yaşamış oldukları 

sıkıntılar 

 Ailenin hastalığı kabul etmemesi, desteğin olmaması, utanç 

 Merkezde görev alan personelin başka birimlerde görevlendirilmesi, yetersiz personel ve ekibin hızlı 

değişimi ya da sabit olmaması sistemin kalıcılığını olumsuz etkilemektedir. 

 Kısmi içgörü (Tedavi uyumunu olumsuz etkiler.)    

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
 
 Öneriler 
 

Sosyal hizmetler, Belediye, İşkur, Halk Eğitim Merkezi, Müftülük, Vakıflar ve STK, Emniyet, Aile 

Sağlığı Merkezleri vb. kurum ve kuruluşlar ile yerel yönlendirme toplantıları düzenlenmelidir. Bu bağlamda 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin çalışmaları önem kazanmaktadır.  

Damgalanma ile toplumsal boyutta çalışmalar yapılması damgalamanın kaynağı olan toplumda 

farkındalık yaratarak önyargıların kırılması gerekmektedir. Damgalamanın en önemli kaynağı medya 

oluşturmaktadır. Medyanın kitlesel gücü toplumun dilini, bilincini, davranışlarını etkilediği görülmektedir. Bu 

nedenle medyada ayrımcı dilin önüne geçmek için ruhsal hastalıklar ve bireylerin yaşadığı sorunlar ile ilgili haber 

yapmak, toplumsal, ekonomik sosyal, yaşama katılan aktif bireyler olarak tanıtmak, eşitlikçi söylemi geliştirmek, 

medyada ruhsal bozukluğu olan bireyleri istihdam etmek uygun olacaktır.  

Bu merkezlerin işlevselliğinin arttırılması için gerekli olan fiziki düzenlemeler yapılmalıdır. Merkezde 

aktif çalışan meslek grupların nitelik ve sayısal olarak arttırılması önem kazanmaktadır. Toplum Ruh Sağlığı 

Merkezlerinde, farklı meslek gruplarının bir arada ekip ruhu ile çalışması ekibin başarısı için önemlidir. 

 
 
 Sonuç 
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Ruhsal Hastalıklar hastaların yaşam kalitelerini ve sürelerini kısaltması nedeni ile birey ve ailelere önemli 

bir yük getirmektedir. Bu yükü azaltmak için Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri önem kazanmaktadır. 

Kronik Ruhsal Hastalığı olan bireyler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden oldukça fayda 

görmektedirler. Nüfusa oranla kayıtlı olan hasta portföyüne bakıldığında sayının oldukça düşük olduğu 

görülmektedir. Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastalar Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine yeterince 

yönlendirilmemektedir. Bu durum hem zaman kaybı, hem de hastalara ulaşımda güçlüklere neden olmaktadır. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve amacına ulaşabilmesi için Kurumlar arası 

işbirliği kurulması şarttır. TRSM Hizmetleri sadece kayıtlı olan hastaların tıbbi tedavi takibi ile sınırlı değildir. 

Merkeze devam eden danışanlar için hazırlanan bakım planlarındaki sosyal, ekonomik, barınma, iş gibi bireysel 

gereksinimlerinin giderilebilmesi ve damgalama ile mücadele etmek için kurumlar arası işbirliği oldukça 

önemlidir. 

Damgalama ile mücadele etmek hastalığın kendisi ile mücadele etmekten daha zordur. Hastaların Toplum 

Ruh Sağlığı Merkezlerine gelmelerine engel olan faktörler ortadan kaldırılarak multisektörel bir işbirliği 

gereklidir. 
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223-) YENİ KEŞFEDİLEN PROBİYOTİK BIR ÜRÜN: ARI EKMEĞİ (PERGA) 

 
Sibel SİLİCİ 
 
Erciyes Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kayseri 
 
ÖZET: 
 
Probiyotikler, belirli sınırlarda tüketildiğinde konakçı sağlığı üzerine olumlu etkiler sağlayan gıda katkıları olarak 

tanımlanmaktadır. Probiyotikleirn insan sağlığı üzerinde oluşturduğu etkilerin en çok araştırıldığı mikroorganizma 

grubu laktik asit bakterileridir. Laktik asit bakterileri içeren doğal ürünlerin probiyotik etkileri üzerine çalışmalar 

giderek artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada yeni keşfedilen probiyotik bir üründen bahsedilmiştir.  
Bal arısı ürünleri arasında en çok bilineni baldır. Oysa bal dışında, arı poleni, arı ekmeği (perga), arı sütü, apilarnil 

gibi çok sayıda arı ürünü vardır. Bu ürünler hem sağlıklı beslenme hem de apiterapi uygulamalarında sıkça 

gündeme gelmektedir. Besin toplayan işçi arılar tarafından çiçeklerden toplanan polen, arının arka bacaklarında 

bulunan polen sepetçiğine basılarak kovana getirilmekte ve tükürük enzimleri katılmaktadır. Polen petek gözüne 

boşaltıldıktan sonra bozulmayı önlemek için arılarca az miktarda nektar, bal ve balmumu karışımıyla 

kapatılmaktadır. Bu karışım farklı enzim, mikroorganizma, nem ve sıcaklığın etkisiyle kimyasal değişikliğe maruz 

kalmakta ve arı ekmeği adını almaktadır.  
Bilimsel araştırmalar arı ekmeğinde oluşan fermantasyon neticesinde laktik asit bakterileri ve bifidobakterilerin 

ürediğini göstermektedir. Bu çalışmada arı ekmeğinin probiyotik özelliği tartışılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Bal arısı, perga, arı ekmeği, polen 
 
Abstract 
 
Probiotics are defined as food additives that, when consumed at certain limits, provide positive effects on host 
health. The group of microorganisms in which the effects of probiotics on human health are most searched is lactic 
acid bacteria. Studies on the probiotic effects of natural products containing lactic acid bacteria are increasing. For 
this reason, a new probiotic product is mentioned in this study. 
Honey bees are among the most known products of honey. But apart from honey, there are many bee products 
such as bee pollen, bee bread (perga), royal jelly, and apilarnil. These products are frequently consumed in healthy 
nutrition and apitherapy applications. Pollen collected from the flowers by the worker bees gathering is brought 
into the bucket by pressing the pollen basket on the hind legs of the bee and the saliva enzymes are added. Once 
the pollen honeycomb is emptied into the eye, a small amount of nectar, honey and wax are mixed with the bees 
to prevent deterioration. This mixture is exposed to chemical change by the effect of different enzymes, 
microorganisms, humidity and temperature and is called “bee bread”. 
Scientific research has shown that bee bread produce lactic acid bacteria and bifidobacteria as a result of 
fermentation in bee bread. In this study, the probiotic properties of bee bran are discussed. 
 
Giriş 
Bilimsel araştırmalar probiyotiklerin kullanımının insan ve hayvanların sağlıklı beslenmesinde ve 

enfeksiyonlardan korunmasında ucuz ve güvenli bir yol olarak önermektedir (1). İnsan ve hayvanların bağırsak 

sisteminden izole edilen Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei ile Bifidobacterium türleri bu amaçlı 

yaygın kullanılan bakterilerdir. Bu bakteriler kullanılarak hazırlanan probiyotik preparatlarının endüstriyel gıda 

üretim süreçlerinde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (2). Ancak bu konuda tüketicilerin tercihi koruyucu 

kullanmaksızın doğal katkıların kullanımına yönelik olmaktadır. Bir bakteri suşunun etkin bir probiyotik olarak 

tanımlanabilmesi için gerekli özellikleri, gerek kullanılacağı gıda sistemindeki davranışı, gerekse hedef tüketici 

sağlığı üzerinde yaratacağı olumlu etkiler esas alınarak belirlenmektedir. Bu konuda suşun insan orijinli olması ve 

gastrointestinal sistemde canlılığını sürdürmesi, gastrik aside ve fizyolojik konsantrasyondaki safra tuzuna direnci 

yanında, ince bağırsak epitel hücrelerine tutunma özelliği göstermesi bilinmesi gereken mikroroganizma 

davranışlarından olmaktadır. Probiyotik mikroorganizmaların ince bağırsak mukozasına tutunma özellikleri 

gastrointestinal sistemde kolonize olmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu kolonizasyon sayesinde probiyotik 
mikroorganizmanın etki süresi artmakta ve immun sistem modülasyonu sağlanabilmektedir (3,4). 
Endüstriyel kullanımda giderek artan değerleri nedeniyle, üstün probiyotik özelliklere sahip suşların tanımlanması 

üzerine çalışmalar yoğunlaşmaktadır. 
 

1. Probiyotikler 
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İntestinal sistemin mikrobiyel dengesini düzenleyerek konakçının sağlığı üzerinde yararlı etkiler sağlayan, canlı 

mikrobiyel gıda destekleridir. Probiyotik tanımı, insan ve hayvan sağlığını destekleyen ve güçlendiren gıda, yem 

veya gıda katkı maddelerine ilave edilen mikrobiyel preparatların tümünü kapsamaktadır. Probiyotik 

mikroorganizmalar içerisinde en önemli grubu laktik asit bakterileri oluşturmaktadır. Bunların içerisinde 

Bifidobacterium ve Lactobacillus türleri en yaygın olarak kullanılan probiyotik mikroorganizmaları 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte bazı bakteri cinsleriyle maya ve küf türlerinden de probiyotik ürün hazırlanırken 

faydalanılmaktadır (Tablo 1) (1, 5, 6) 
 
Tablo 1. Probiyotik üretiminde kullanılan mikroorganizmalar 
 
Lactobacillus türleri Lactobacillus cellobiosus, Lactobacillus delbruckii, Lactobacillus 

brevis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus curvatus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus helevticus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus 
gasseri 

Bifidobacterium türleri  Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 
longum 

Bacillus türleri Bacillus subtilis, Bacillus lentus, Bacillus licheniformis, Bacillus 
coagulans 

Pediococcus türleri  Pediococcus cerevisae, Pediococcus acidilactici, Pediococcus 
pentosaceus 

Streptococcus türleri Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Streptococcus 
intermedius 

Bacteriodes türleri Bacteriodes capillus, Bacteriodes suis, Bacteriodes rumincola, 
Bacteriodes amylophilus 

Propionibacterium türleri Propionibacterium shermanii, Propionibacterium freudenreichii 

Leuconostoc  Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides 

Küfler Aspergillus niger, Aspergillus oryzae 

Mayalar Saccharomyces cerevisae, Candida torulopsis 

 
Probiyotik mikroorganizmanın tanımında zorunlu kriterler LABIP (Laktik asit Bakterileri Endüstriyel Platformu) 

tarafından belirlenmiştir (7, 8). Bu kriterlere göre probiyotik potansiyeli taşıyan mikroorganizmalar; 
a) insan orijinli olmalıdır 
b) patojen özelliği olmamalıdır 
c) Safra tuzu ve gastrik aside dirençli olmalıdır 
d) Bağırsak epitel dokularına tutunmalıdır 
e) Gastrointestinal sistemde kısa süreler için de olsa sürekliliğini devam ettirebilmelidir 
f) Antimikrobiyel bileşikler üretebilmelidir 
g) İmmün cevabı stimüle edebilmelidir 
h) Metabolik etki kabiliyeti olmalıdır (kolesterol asimilasyonu, laktaz aktivitesi, vitamin üretimi) 
i) Teknolojik işlem ve süreçlere direnç göstermelidir 

İnsan tüketimi için hazırlanan ürünlerde insan kaynaklı suşların kullanımı, konakçı ile spesifik interaksiyonlar ve 

türe bağlı sağlık etkileri açısından önem taşımaktadır. Normal bağırsak florası üyeleri olmalarından dolayı 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Enerobacterium gibi laktik asit bakteri suşları insan tükeitmi için hazırlanan 

probiyotik ürünlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bakteriler gelenksel fermente süt üretiminde de 

kullanılmakta ve GRAS (Generally Recognized as Safe) olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte 
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Saccharomyces boulardii gibi gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ama insan kökenli olmayan bakteriler 

de vardır (2).  
 
Probiyotik olarak kullanılacak bir mikroorganizmanın sindirim sisteminden geçişi sırasında canlı kalabilmesi 

gerekir. Bu nedenle lizozim başta olmak üzere, ağız boşluğunda bulunan enzimlere dayanıklı olması ve midenin 

gastrik ortamından (pH= 1.5-3.9) büyük oranda etkilenmemesi gerekir. Safra tuzları, karaciğerde kolesterolden 

sentezlenip safra kesesinden duedounuma salgılanmaktadır (500-700 mL/gün) (9). Bu asitler daha sonra kolonda 
mikrobiyel aktiviteden dolayı kimyasal modifikasyonlara (dekonjugasyon, dehidroksilasyon, dehidrojenizasyon 

ve deglukoronidasyon) uğramaktadır (10, 11). Tüm konjuge olan ve olmayan safra tuzları, E. coli suşları, 

Klebsiella ve Enterococcus türleri için antibakteriyel etkiye sahiptir (5, 9, 12). Konjuge olmayan safra tuzları daha 

yüksek antmikrobiyel etkiye sahiptir. Gram pozitif bakterilerin safra tuzlarına hassasiyeti, gram negative 

olanlardan daha yüksektir (14, 15). In vitro denemelerde bifidobakterilerin safra tuzlarının lakrobasillerden daha 

dirençli olduğu tespit edilmiştir (2, 4). 
 
Probiyotik mikroorganizmaların intestinal epitel yüzeylere tutunabilme kapasiteleri, intestinal bölgede kolonize 
olabilmelerinde, patojen mikroorganizmaların tutunmasını engellemede, immune sistemin modülasyonunda, hasar 

görmüş mukozanın iyileştirilmesi ile daha fazla ve uzun sureli probiyotik etki sağlayabilmede kritik önem 

taşımaktadır (16). Probiyotik bakteriler, ağız boşluğunda bulunan mikroorganizmaların kolonizasyonunda etkili 

olan tutunma ve/veya koagregasyon faktörleri gibi farklı kolonizasyon mekanizmalarına sahiptir. Laktobasillerin 

insanda ince ve kalın bağırsağa tutunma ve kolonize olma mekanizmaları farklılık göstermktedir (17).  
Probiyotik bakterilerin intestinal sistemdeki en önemli fonksiyonlarından biri konağın doğal florasının patojenler 

için bariyer oluşturmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle probiyotik mikroorganizma seçiminde, patojenleri ve 
bozulma etmeni olan  mikroorganziamaları inhibe etme potansiyeli önemli bir kriterdir. Çoğu probiyotik suş, bu 

fonksiyonu hidrojen peroksit, organik asit, biyosürfaktan maddeler, bakteriyosin ve bakteriyosin benzeri 
moleküller içeren bir yada daha fazla antimirobiyel maddeyi üretmek yada bağırsak epitel hücrelerine patojen 

bakterilerin tutunmasını engellemek suretiyle yerine getirmektedir (18). 
Probiyotik potansiyeli olan mikroorganizmaların faj dirençlilik, genetik stabilite gibi özelliklerinin iyi 

araştırılmasıyla birlikte büyük ölçekte üretim için uygunluğu, ürün tadına olumsuz etkisinin olmaması ve üründe 

canlı kalabilme yeteneği gibi teknolojik süreçlerdeki durumunun da belirlenmesi de gerekmektedir. Probiyotik 

ürünler genellikle mikroorganizmaların canlılığını ve aktivitesini olumsuz yönde etkileyebilecek santrifüj, 

liyofilizasyon gibi yöntemler uygulanarak toz veya granüler formda hazırlanabilmektedir. Probiyotik ürün, 

hedeflenen yararlı etkiyi gösterebilmesi için bağırsak florasında yarışa girebilecek düzeyde canlı mikroorganzima 

sayısına sahip olmalıdır. Probiyotik ürünün içerdiği canlı bakteri sayısı, depolama süresi, nem, sıcaklık gibi 

koşullardan etkilenmektedir. Bu nedenle probiyotik suşların canlılığı ve stabilitesi, teknolojik proses ve süreçlerin 
olası etkilerinin incelenmesi gereklidir (2). 
Probiyotiklerin konağı intestinal sistem bozukluklarına karşı muhtemel koruma mekanizmaları; 

a) besin maddeleri için rekabet 
b) antimikrobiyel maddeler üreterek patojen bakterilerin inhbisyonu 
c) tutunma bölgelerinin inhibisyonu 
d) toksin reseptörlerinin yıkımı 
e) immune sistemin uyarılması oarak tanımlanmaktadır (19) 

 
Probiyotiklerin sağlık üzerine etkileri sağlıklı bir yaşam sürmek, vücut direncini artırmak, intestinal düzensizlik 

ve hastalıklarla mücadelede probiyotik kullanımının faydaları klinik deneylerle ispatlanmıştır (20, 21). 

Probiyotiklerin etkileri;   
 

a) Laktoz intoleransında; laktoz intoleransı (laktozun sindirilememesi) ilerleyen yaş, sindirim sistemi 

hastalıkları yada antibiyotik kullanımı gibi bazı tedavilerin neden olduğu bağırsak mukozasının 

bozulması sonucu, laktaz enziminin azalmasından kaynaklanmaktadır (22). Hastalarda sindirilmeden 

kalan laktozdan dolayı ozmotik denge bozularak bağırsak içinde sıvı ve elektrolit birikimi meydana 

gelmekte ve laktozun florada bulunan bakteriler tarafından fermentasyonu sonucu hidrojen, metan ve 

karbondioksit gazları açığa çıkmaktadır. Bu durum aşırı gaz, şişkinlik, bulantı ve ishal oluşturmaktadır. 

Probiyotik bakterilerin ince bağırsakta safra tuzlarının etkisiyle parçalanması neticesinde bakteriyel 

laktazın serbest kalarak laktozu metabolize etiiği, beta-glukoronidaz, nitroredüktaz ve azonitroredüktaz 
gibi fekal bakteri enzimlerinin aktivitesini azalttığı tespit edilmiştir ( 22, 23) 

b) Diyare; bağırsakta peristaltik hareketlerin artması, emilimin azalması ve/veya salgılamanın artması 

sonucu olumaktadır. Escherichia coli, Salmonella, Clostridium difficile ve rotavirusların neden olduğu 

enfeksiyonlar sebep olmaktadır (24). Lactobacilllus GG nin profilaktik kullanımının çocuk diyaresi 
üzerien olumlu etkilerini gösteren klinik çalışmalar vardır (25, 26). Antibiyotik tedavisi alan hastalarda 

görülen en yaygın (hastaların %5-25’i) komplikasyon antibiyotiklerin sebep olduğu diyareler (AAD) dir. 
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Lactobacillus GG’nin yetişkinlerde AAD’nin engellenmesi üzerine etkisinin incelendiği araştırmada 

asemptomatik Helicobacter pylori ile enfekte hastalar probiyotik içeren ve içermeyen antibiyotik tedavisi 
sonucu probiyotik ilavesinin diyare ve kusma şikeyetlerinde azalma ile sonuçlanmıştır (27). Radyoterapi 
gören kanser hastalarında görülen başlıca komplikasyon diyaredir. Radyoterapi alan 190 hasta üzerinde 

yapılan bir araştırmada probiyotik ürün plasebo grubuna göre akut diyarenin şiddetini önemli ölçüde 

azalttığı belirlenmiştir (Delia vd 2002; Sullivan ve Nord 205). 
c) Helicobacter pylori enfeksiyonları 

H. pylori; kronik gastrit, peptik ülser ve gastrik kanser nedenidir. Probiyotiklerin H. pylori enfeksiyonları 

üzerine etkisi ile ilgili araştırmalarda Lb. salivarius’un H. pylori kolonizasyonunu engellediği ve azalttığı, 

IL-8 salgılanmasını stimüle ettiği tespit edilmiştir (30). Üçlü antibiyotik tedavisi alan H pylori görülen 
hastalara probiyotik Lactobacillus ve Bifidobacterium suşları içeren yoğurt yedirilerek yapılan çalışmada 

probiyotik alan grubun enfeksiyonun tedavisinde daha başarılı olduğu tespit edilmiştir (31). 
d) Crohn hastalığı; gastrointestinal sistemi etkileyen transmural inflamasyon olarak tanımlanmaktadır. 

Ameliyat sonrası crohn hastalığı lezyonlarının tekrarlanmasını engelleme etkisinin araştırıldığı bir 

araştırmada antibiyotik-probiyotik kombinasyonlu ile tedavi edilen hastalarda lezyonların tekrarlanma 

oranında placebo grubuna göre belirgin bir azalma belirlenmiştir (32). 
e) Ülseratif kolitler (inflamatuvar bağırsak hastalığı) Bu konuda yapılan bir araştırmada probiyotik verilen 

hasta grubunda 11 hastanın sadece üçünde, placebo grubunda ise 10 hastanın dokuuznda septomların 

arttığı gözlenmiştir  (33) 
f) Poşitis; intestinal floradaki düzensizlikleri tetikleyen bir faktör olan ileal-anal anastomosis sonrası, ileal 

bölgede meydana gelen inflamasyon ile tanımlanan bir hastalıktır. Yapılan bir araştırmada probiyotik 

kullanımının kese ikroflorasındaki değişimleri indüklediği tespit edilmiştir (34).  
g) Irritable (rahatsız) bağırsak sendromu; karın ağrısı veya düzensiz dışkılamaya bağlı şikayetler ile 

karakterize edilen fonksiyonel bir hastalıktır. Bu hastalarda intestinal mikrofloranın sağlıklı bireylerden 

farklı olduğu ve bu hastalarda gıdaların yüksek düzeyde fermentasyona uğradığı saptanmıştır (35). 

Yapılan araştırmada probiyotik ürünün hastaların % 50’sinde tedavi edici etki gösterdiği belirlenmiştir 

(36). 
h) Kanser; intestinal sistemde bulunan bakteriler, kanserojenlerin inaktivasyonunda, yayılımı ve kanser 

etmeni maddelere dönüşümünün engellenmesinde önemlidir. In vitro yapılan bazı araştırmalarda 

probiyotik bakterilerin muhtemel mutajenik ve genotoksik etkilerinin önlenmesi suretiyle kanser riskini 
azalttığı tespit edilmiştir (37, 38). Probiyotiklerin kanser üzerine etkileri ile ilgili çalışmaların çoğu 

kolorektal kanser üzerinedir. Laktik asit bakterilerinin kolon kanserini inhibe etme mekanizmaları olarak; 

konağın immune yanıtının güçlendirilmesi, potansiyel kanserojen bileşiklerin yapılarının bozulması, 

intestinal floradaki nitelve/veya nicel değişimler, kolonda antimutajenik ve antitümorojenik bileşiklerin 

üretimi, intestinal mikrofloradaki metabolik aktivitelerin değişimi (prekanserojenlerin kansere 

dönüşümünün engellenmesi), kolondaki fizikokimyasal değişimi (düzelmiş intestinal geçirgenlik, toksin 
emiliminin önlenmesi yada gecikmesi, güçlendirilmiş intestinal bariyer mekanizmalar, konak fizyolojisi 

üzerindeki olumlu etkileri sayılabilir (38). 
i) Diğer etkiler; probiyotiklerin kolesterol düşürücü (laktik asit bakterilerinin asit üretimi nedeniyle pH yı 

düşürerek dekonjuge safra tuzları ile kolesterolün presipitasyonuna neden olarak), kalsiyum emilimini 

artırıcı özelliği (39, 40), atopik dermatit ve gıda alerjisi olan hastalarda (doğal bariyer mekanizmaları 

uyararak) olumlu etkileri, üregenital Candida albians enfeksiyonlarını önlediği yada tekrarlama oranını 

azalttığı ve bakteriyel vajinozis üzerine etkisi (anaerobik patojenlerin gelişmesine, vajinada bulunan 

laktobasillerin azalması yada yokluğu neden olmaktadır), çocuklarda diyare, solunum ve diş çürümesi 

enfeksiyonlarını, bebeklerde atopik dermatit ve yeni doğanlarda nekrotizan enterekolit oranını düşürdüğü 

(2, 19) de rapor edilmiştir. 
 

2. Perga (Arı ekmeği) 
 

Bal arısı (Apis mellifera L.) nın temel besin ihtiyaçları nektar, polen, ve sudur. Nektar bal arıları için karbonhidrat 

kaynağı iken polen protein lipit ve vitamin kaynağıdır. Bir işçi arının larvadan ergin döneme kadar yetişmesi için 

yaklaşık 120-145 mg polene ihtiyaç vardır ve bir koloni ortalama yılda 20-57 kg polen toplamaktadır (41). Besin 

toplayıcı işçi arılar tarafından toplanan polene bal arısı salgıları katılıp arka bacaklarında bulunan polen sepetçiğine 

basılarak kovana getirilmektedir. Kovandaki diğer genç arıların yardımıyla arı ekmeği petek gözüne boşaltılıp 

bozulmayı önlemek için arılarca az miktarda bal ve balmumu karışımıyla kaplanmaktadır. Bu karışım farklı enzim, 

mikroorganizma, nem ve sıcaklığın (35-36 C) etkisiyle kimyasal değişikliğe maruz kalmaktadır. Kimyasal 

değişikliğe uğrayan bu depolanmış polen arı ekmeği olarak adlandırılmaktadır (42) .Arı ekmeği ergin arılar 

tarafından tüketilmekte ve larvaları beslenmektedir (43-45). 
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Arı ekmeği yaklaşık % 20 protein, % 3 lipid, % 24-35 karbonhidrat, % 3 vitamin ve mineral içermektedir. İnsan 

vücudunun biyosentezleyemediği esansiyel aminoasitlerin tümü ile protein, C, B, B2, E, H,P, nikotinik asit, folik 

asit, pantotenik asit gibi vitaminler, pigmentler, sakkaroz, amilaz, fosfataz gibi enzimler, flavonoidler, 
karatenoidler ve hormonlar içermektedir (46). Arı ekmeğinin kompozisyonu polenden farklıdır (47). Arı 

ekmeğinin sahip olduğu yüksek biyolojik aktivite küf ve mantar gelişimini inhibe ederek arı ekmeğinin daha iyi 

korunmasını sağlamaktadır (48). Arı ekmeği aynı bitkinin poleninden daha fazla indirgenmiş şeker, K vitamini ile 

mikroorganizma sindirici enzim içermetedir. Polenin arı ekmeğine dönüşmesi ve biyokimyasal değişiklikler 

bakteri ve mayalar tarafından sebep olunan temelde laktik asit fermentasyonu ile mikrobiyel faaliyetin bir 
sonucudur (49). Yakın zamanda yapılan bir araştırmada farklı coğrafik ve botanik orijine (Citrus spp., Castanea 
sativa, Gossypium arvense, Trifolium spp., Helianthus annuus L.) sahip 8 arı ekmeğinin kimyasal yapısı (nem, 

kül, protein ve yağ) ile yağ asidi kompozisyonu GC-FID ile tespit edilmiştir. Arı ekmeği örneklerinde 20 doymuş 

17 doymamış olmak üzere 37 yağ aside tespit edilmiştir. Doymuş yağ asitlerinden palmitik ve stearik asit ile 

doymamış yağ asitlerinde oleik asit örneklerde en çok rastlanan yağ asitleri olmuştur (50). 
Laktik asit bakterileri (LAB) normal floralarında simbiyontlar olarak sağlıklı organizmalarda yaygın olarak 

bulunan fenotipik olarak bakterilerle ilişkili bir gruptur (51). Vasquez vd. bal arısı florasında 12 farklı LAB türü 
tanımlamıştır ve bal arılarının zararlı mikroroganizmalardan LAB sayesinde korunduğu ifade edilmiştir (52). Bal 

arısı poleni vitamin, protein, yağ asitleri, lipitler, steroller, vitaminler e karbonhidrat kaynağı olarak kullanmaktadır 

(53). Bal arılarınca poleni toplanmakta ve kolonide larvaları beslemek ve erişkin arılar tarafından tüketilmek üzere 

arı ekmeği olarak depo edilmektedir. Arı ekmeği muhtemelen bakteri veya mayalar yada her iki mikroorganizma 

tarafından üretilen laktik asit fermantasyonu ile üretilmektedir (54). Diğer fermente ürünlerde olduğu gibi proses 

tamamlandığında yüksek laktik asit içeriği ve diğer metabolitler arı ekmeğini mikroorganizmalar atarafından 

bozulmasını önlemektedir. Arı ekmeğinin kimyasal kompozisyonu polenden farklıdır, örneğin arı ekmeği laktik 

asit nedeniyle daha yüksek asiditye sahiptir ve daha yüksek oranda K vitamin içermektedir (49).Bal arısı midesinin 

florası bal arılarının, larvalarının ve tüm koloninin sağlığı için önemlidir. Yapılan bir araştırmada bal arısı 

midesinde bulunan LAB florası (55) hem polende hem de iki haftalık arı ekmeğinden izole edilmiştir. Bal arısı 

midesindeki toplam 12 LAB fenotipinden Arı poleni 8 arı ekmeği ise 9 unu içermiştir, her ikisi ise 12 sinin 11’ini 

içermiştir.  
Türkiye ekolojik farklılıkları ve biyolojik çeşitliliği sayesinde bal üretimi için en elverişli ülkelerden biri olarak 

görülmektedir. Bu elverişli şartlar sadece bal üretimi için değil diğer arı ürünleri için de önemli bir zemin 

oluşturmaktadır. Nitekim arı poleni üretiminde farklı bitkisel kaynaklardan ve sarı, kırmızı, mor, yeşil, portakal 

rengi gibi farklı renklerde üretim söz konusudur. Ancak monofloral arı poleni hasat etmek hem polenlerin standart 

kompozisyonunu belirlemek hem de beslenme ve destek tedavi amaçlı kullanmak açısından oldukça önemlidir 

(56). Örneğin yapılan bir çalışmada Cistus poleninin kestane polenine göre 20 kat daha fazla karotenoid içerdiği 

(57) diğer bir çalışmada ise kestane ve Cistus polenin sterol içeriklerinin farklı olduğu Cistus polenin yoğunlukla 
delta-5-avenasterol, kestane poleninin ise betasitosterol içerdiği bildirilmiştir (58). Ayrıca arı poleni tüketimine 

bağlı oluşabilecek alerji vakaları açısından da polenin orijinin karakterize edilmesi önem arz etmektedir. 
Polenin kimyasal kompozisyonu da üretildiği bölgeye ve bitkisel kaynağa bağlı olarak değişim göstermekle 

birlikte genel olarak % 25-30 protein, % 30-55 karbonhidrat, %1-20 yağ asitleri ve steroller gibi lipitler, vitamin 

(Vitamin A, K ve B12 hariç) ve minerallerden oluşmaktadır (44). Bunun yanında polen numuneleri üzerinde 

yapılan çalışmalarda fenolik içeriği ve antioksidatif etkisi üzerinde durulmuştur. Polen ekstraklarının yapısında 

bulunan fenolik asitler ve flavonoidlerin, potansiyel antioksidan olarak, süperoksit anyonları ve lipid peroksit 
radikallerini temizledikleri ve serbest radikaller ile ilişkili olaylarda hidrojenasyon veya kompleks yapılar 

oluşturarak okside edici ajanları stabilize edebildikleri gösterilmiştir (58).  
Bal arıları topladıkları polenleri kovan içinde petek gözlerinde arı ekmeği şeklinde depolarlar. Arı ekmeği kovanda 

üretilirken polen, bal ve diğer arı salgıları ile karıştırılır ve laktik asit fermantasyonuna bırakılır. Karışım yaklaşık 

iki hafta içerisinde arı ekmeğine dönüşür. Fermente bir ürün olan arı ekmeği böylece kovanda uzun süre muhafaza 

edilebilir (56). Arı ekmeği arılar için protein, yağ ve vitamin kaynağı olmakla birlikte arı sütü üretiminin de ham 

maddesini oluşturmaktadır. Arı poleni ile arı ekmeğinin içerikleri benzer olsa da bazı farklılıklar da görülmektedir. 
Arı ekmeği, arı polenine kıyasla daha az protein içermektedir ancak arı ekmeği proteinlerinin sindirimi daha 

kolaydır. Nem içeriği hasattan sonra kurutma sonucunda %13-14 oranına düşmektedir. Arı ekmeğinin genel içeriği 

esansiyel aminoasitlerden, C, B1, B2, E, H vitaminlerinden, karotenoid ve antosiyaninlerden, sakkaraz, amilaz ve 
fosfataz enzimlerinden ve 25 farklı mineralden oluşmaktadır. Arı polenine nazaran arı ekmeği 6 kat daha fazla 

laktik asit içermekte ve bu özelliği kendini korumasını, polen kadar maya gelişimine açık olmamasını 

sağlamaktadır. Ayrıca arı ekmeğinin tat özellikleri arı polenine göre daha iyidir ve vücutta emilimi daha kolaydır. 

(59). 
 
İnsanlar günümüzde beslenme faaliyetini artık çok yönlü olarak dikkate almakta bazı hastalıklardan korunmak 

ve/veya tedavi amaçla yerine getirmektedir. Günümüzde doğal yaşam ve doğal beslenmenin ön planda olduğu 

düşünülürse arı ürünlerinin de bu alandaki yerinin büyüklüğü anlaşılacaktır. Ancak ülkemizde arı ürünlerinin 

faydaları kulaktan dolma bilgiler ile anılmaktadır ve konu ile ilgili yapılan çalışmalar da oldukça kısıtlıdır. Arı 
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poleni ve arı ekmeği içerdikleri besin öğeleri ile önemli gıda maddeleridir. Bu ürünler hakkında yapılacak 

çalışmalar ürünlerin hem tanınırlığını sağlayacak hem de tüketim oranlarını artıracaktır.  
Tıpta, bal, polen, propolis ve diğer arı ürünlerinin kullanıldığı tedavi branşı “apiterapi” dir. Bu arı ürünlerinden 

üzerinde en fazla çalışılan doğal ürün bal ve propolis olup, polenin de yüksek biyolojik potansiyele sahip doğal bir 

ürün olduğu bildirilmektedir (60-62). Polen veya çiçek tozu, çiçekli bitkilerin üremesi için gereklidir. Bal arıları, 

doğadaki tozlaşmayı (polinasyon) sağlayan canlılar olup, vücut kıllarına yapışan polenleri larva sonrası yavru 

beslenmesinde ve gençlik dönemlerinde dokularının, kaslarının, salgı bezlerinin ve diğer organlarının yeterince 

gelişmesinde kullanmak üzere kovanlarına taşımaktadırlar. Kovanlara taşınan polenler petek gözlerinde 

depolandıkları gibi balın içerisine de katılır ve balın oksidasyonu gibi pek çok zararlı etkiden korunmasında rol 

alırlar. Değerli bir ürün olması nedeniyle son yıllarda arı kovanlarından polen tuzakları vasıtasıyla toplanan 

polenler, halk arasında destekleyici bir besin olarak özellikle sporcuların, gelişme geriliği bulunan çocukların, 

anemik hastaların, karaciğer rahatsızlıkları olan kimselerin diyetlerine takviye edici olarak kullanılmaktadır. 

Polenin yüksek antioksidan kapasiteye sahip bir ürün olduğu ve bu oksidasyonu önleme kapasitesinin bitki 

florasına göre değişim gösterdiği pek çok bilimsel çalışmada bildirilmektedir (63, 64). 
Bugüne kadar polen konusunda gerek dünyada gerekse ülkemizde daha çok balda polen analizi (melissopalinoloji) 
ve aeropalinoloji konularına yoğunlaşılmış, balın botanik orijinini belirlemek ve alerji riski olan hastalar için hava 
polenlerini tanımlamak için bu alanlardan faydalanılmıştır. Ancak arı poleni konusunda, özellikle monofloral arı 

polenleri konusunda araştırmalar sınırlı kalmıştır. Polenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin toplandığı 

bitkiye, toplandığı bölgenin coğrafik konumuna, iklim özelliklerine, toplanma şekline ve ambalaj şekline bağlı 

olarak değişim gösterdiği bildirilmektedir (63). Krell yaptığı çalışmada arıların topladıkları polenlerin ortalama 

%7.5-40 protein, %15-50 karbonhidrat ve %15 -50 arasında değişen ve oldukça yüksek miktarda nişasta ihtiva 

ettiğini ifade etmiştir (43). Basim vd. de yaptıkları in vitro çalışmada polen ve propolis metanolik ekstraktlarının 

pek çok patojenik bakteriye karşı antibakteriyal aktivite gösterdiklerini rapor etmiştir (61). Yine Medeiros vd de 

sıçanlarda fenolik polen ekstraklarının anti alerjenik etkisinden bahsetmişlerdir (65). Almaraz-Abarca vd. ise  
yaptıkları çalışmada Meksika florasına ait etanolik polen ekstraktlarının lipid peroksidasyonu inhibe edici ve polen 

ekstraktlarının HPLC analizinde bir flavonoid türevi olan kalkonlarca zengin olduğunu göstermiştir (60). Polenin 

in vitro olarak lipid peroksidasyonunu engellediği, oksidan özelliğe sahip ve kanserojen olduğu bilinen pek çok 

serbest oksijen radikalini temizlediği (66, 67), yine in vitro bakteri çalışmalarında bakterileri öldürdüğü veya 

gelişimini engellediği (61) yapılan araştırmalarda belirtilmiştir. Bunların dışında literatürde polenlerle ilgili olarak 

antioksidan aktivitelerini ortaya çıkaran araştırmalara  ek olarak, balların orijinlerini belirlemek üzere yapılan 

polen araştırmaları (68-71) ve polenlerin aminoasit analizlerinin tespitine yönelik (72) çalışmalar mevcuttur. Ticari 

arı polenlerinin B grubu vitaminleri içeriğini tespit etmeye yönelik yapılan bir araştırmada (73) tiamin klorür (B1), 

riboflavin (B2), nikotinik asit (B3), pridoksin klorür (B6), folik asit ve siyanokobalamin (B12) vitaminlerinin 
miktarları yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile tespit edilmiştir. Polenin insan ve hayvanları X 

ışınlarının zararlı etkilerinden koruduğuna dair verilere bilimsel çalışmalarda rastlanmaktadır (74).  
Polenin atletlerin kondisyonu için gerekli gıdalar arasında önemli bir potansiyele sahip olduğuna dair yapılan 

çalışmalar (75, 76) polenlerin organizmada metabolik etkilere sahip hormonları da bünyesinde bulundurduğunu 

göstermiştir. Yine Karataş ve Şerbetçi çalışmalarında arı polenlerindeki adrenalin ve noradrenalin miktarlarını 

HPLC ile tespit etmiş; insan ve hayvanların metabolizmalarında sentezlenen adrenalin ve noradrenalinin birçok 

bitki hormonuna ek olarak arı poleninde de bulunduğunu göstermişlerdir (77). 
Polenler antimikrobiyal (antibakteriyel, antifungal, antiviral) özellikleri nedeniyle de ön plana çıkmaktadır. 

Polenlerin Escherichia coli, Proteus, Salmonella ve diğer koliform türlerine karşı etkili oldukları tespit edilmiştir. 

Polenlerin bu antimikrobiyal özelliği yapısında bulunan Quercetin, Mirisetin, Kaempferol gibi bileşiklerden 

kaynaklanmaktadır (78-80). Özcan vd, Alternaria alternata ve Fusarium oxysporium f. sp. Melonis’in misel 
gelişimi üzerine arı poleninin % 2 ve % 5 konsantrasyonlarındaki metanol ekstraktlarının inhibitör etkilerini 

araştırmış ve %2’lik konsantrasyonun fungus gelişimine az, % 5’lik konsantrasyonunun ise daha çok etkili 

olduğunu rapor etmiştir (81). 
 
Sonuç 
 
Arı ekmeği hakkındaki literatür bilgileri oldukça kısıtlıdır. Yapılan bir çalışmada Fas bölgesinden toplanan arı 

ekmeği ve arı poleni örneklerinin antibakteriyal aktivitesi araştırılmıştır. Çalışmada polen numuneleri hem 

kurutulmuş halde hem de taze olarak kullanılmış ve E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus bakterilerinin 
arasında bulunduğu bakterilere karşı antibakteriyal aktivite testi yapılmıştır. Sonuç olarak taze arı poleni ve arı 

ekmeğinin kurutulmuş polen örneklerine nazaran daha yüksek antibakteriyel aktivite gösterdiği bildirilmiştir (82).  

Diğer bir çalışmada ise arı ekmeği örneklerinin sıcak su, su ve etanol ekstrakları çıkarılmış ve bu ekstraktların 

fonksiyonel özellikleri belirlenmiştir. Suyun çözgen olarak kullanıldığı örneklerde antioksidan aktivitenin yüksek 

olduğunu bildiren yazarlar arı ekmeğinin bu antioksidatif etkisinden faydalanılabileceğini belirtmişlerdir (48).  
Sonuç olarak arı ekmeği (perga) günümüzde önemli bir probiyotik olarak insan sağlığına hizmet edecek önemli 

bir üründür. Bu konuda yapılacak bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet 
Türkiye 430 bin ton mercimek üretimi ile Dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Üretilen mercimeğin sadece % 

5.5’inin yeşil mercimek oluşturmatadır. Yozgat 11.7 bin ton ile yeşil mercimeğin en fazla üretildiği ildir. Bu 

çalışma, Yozgat koşullarında 2014-2015 ve 2015-2016 yetiştirme sezonunda ekilen 5 kışlık  tescilli (Pul 11, Ceren, 

Ankara Yeşili, Yusufhan ve Kayı 91) ve  4 yerel yeşil mercimek çeşidi üzerine 4 farklı ekim sıklığının (150-225-

300-375 tohum/m2) etkilsini belirlemek amacıyla 2 yıl süreyle denenmiştir. Denemeler bölünmüş parseller deneme 

desenine göre ana parsellere genotipler alt parsellere sıklıklar gelecek şekilde 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. 

İki yılın ortalamasına göre genotiplerin bitki boyu  

38.5 (Ankara Yeşili) - 49.3 (Yerel-3) cm, bitkide bakla sayısı 18.6 (Yerel-4) - 28.3 (Ceren) adet, bin tane ağırlığı 

31.3 (Ceren)- 55.3 (Yerel-2) g, hektolitre ağırlığı 77.5 (Yerel-1)- 83.5 (Ceren) kg ve tohum verimi 135.2 (Yerel-

2) to 231.1 (Ankara Yeşili) kg da-1 arasında değişmiştir. Sıklık faktörünün önemli çıktığı özelliklerde regresyon 

analizi yapılmış, tane verimi, bakla sayısı, bin tane ağırlığına birinci dereceden (P<0.01), hektolitre ağırlığına 

ikinci dereceden (P<0.05) etkilerin önemli çıktığı belirlenmiştir. En yüksek tane verimi sırasıyla Ankara Yeşili 

(231.1 kg da-1), Ceren (215.9 kg da-1), Pul 11 ( 206.9 kg da-1) and Yusufhan (202.1 kg da-1) çeşitlerinden elde 

edilmiştir. 

 

Anahtar kelime(ler): Yeşil mercimek, Tohum verimi, Yozgat, Çeşit, Sıklık 
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Abstract 
Turkey ranks third in the world lentil production with 365 thousand tons. Only 5.5 % of the lentils produced in 

Turkey are green lentils. Yozgat is in the first place in our country with 4.3 thousand tons of green lentils 

production. This study was carried out for 2 years during the 2014-2015 and 2015-2016 growing season to 

determine the effect of 4 different sowing density(150-225-300-375 seed/m2), 5 registered (Pul 11, Ceren, Ankara 

Yeşili, Yusufhan ve Kayı 91) and 4 local lentil varieties in the Yozgat ecological conditions. The experiments set 
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up with a split-plot design in the form of randomized complete blocks with three replications, genotypes took place 

at main plots and sowing density at sub plots. As the average of the years, plant height of the varieties varied 

between 38.5 (Ankara Yesili) - 49.3 (Local-3) cm, numbers of pods per plant between 18.6 (Local-4) - 28.3 (Ceren) 

no, thousand grain weights between 31.3 (Ceren)- 55.3 (Local-2) g, hectoliter weight between 77.5 (Local-1)- 83.5 

(Ceren) kg, seed yield between 135.2 (Local-2) to 231.1 (Ankara Yeşili) kg da-1. Regression analyses were done 

for number pods per plant, number empty pods per plant, thousand grain weight, hectoliter weight and seed yield. 

The second-degree polynomial regression were founded the statistically significant (P<0.01) for hectoliter weight, 

and only linear effect (P<0.01) for pods per plant, number empty pods per plant, thousand grain weight, and seed 

yield. The highest seed yield was obtained from Ankara Yesili (231.1 kg da-1), Ceren (215.9 kg da-1), Pul 11 ( 

206.9 kg da-1) and Yusufhan (202.1 kg da-1) cultivars. 

 

Keywords: Green lentil, seed yield, Yozgat, cultiv 

Giriş 

Mercimek (Lens culinaris Medic.), kendine döllenen tek yıllık ve 2n=14 kromozomlu diploid bir bitkidir. Dünya 

üzerinde 58o kuzey ve 40o güney enlemleri arasında yer alan subtropik ve ılıman iklim bölgelerinde yetiştirilen 

mercimek, ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesi hariç her bölgesinde yetiştirilebilmektedir (Akdağ, 1996).  

Ülkemizde 24.3 milyon hektar tarım alanının 707.2 bin hektarında yemeklik tane baklagil ekilmekte, yaklaşık 1.07 

milyon ton üretim yapılmaktadır. Baklagil ekim ve üretiminin büyük kısmı nohut ve mercimekten oluşmaktadır. 

Mercimek ekim alanımız 292.5 bin ha ve üretimimiz 430 bin tondur. Mercimek ekim alanının 269.3 bin hektarında 

kırmızı mercimek ekilirken, 23.2 bin hektarında yeşil mercimek ekilmektedir. Ülkemizdeki mercimek üretimi 

Dünya mercimek üretiminin yaklaşık % 7’sini karşılamaktadır. Ülkemizde yeşil mercimek 40 ilde üretilmekte ve 

en fazla üretimin yapılığı iller sırasıyla Yozgat, Çorum, Konya ve Ankara olarak sıralanmaktadır (TÜİK, 2017). 

Mercimek eski yıllardan beri yemeklik baklagiller içerisinde insan beslenmesinde çok fazla kullanılan türlerinden 

bir tanesidir (Pekşen ve Artık, 2005). Enerji, protein, lif, vitaminler, sodyum, bakır, potasyum, magnezyum, fosfor, 

kalsiyum, demir, mangan, çinko gibi mineraller ve antioksidan bileşikleri bakımından zengin önemli bir besin 

kaynağıdır (Urbano vd, 2007). Mercimek % 25 civarında protein içerir. Thiamine ve niacine seviyeleri yüksek 

olan mercimeğin, protein sindirilebilirlik oranı da yüksek olup % 92.6’dır (Baysal ve Başoğlu, 1988). Ayrıca, 

mercimek beslenmeyi engelleyen faktörlerin düşük, protein oranının yüksek ve pişme süresinin (diğer baklagillere 

oranla) kısa olması gibi nedenlerle, insan beslenmesinde diğer yemeklik tane baklagillere göre daha çok tercih 

edilmektedir. Uygulanan yetiştirme tekniklerinden en önemlilerinden birisi uygun ekim sıklığıdır. Çünkü ekim 

sıklıkları ekonomik verimi sağlayan en önemli kriterlerden biridir. Ekim sıklığını etkileyen faktörler çeşit, tane 

iriliği, ekim zamanı ve ekolojik koşullardır. Fazla tohum kullanımı, bakım işlerinin etkin yapılamamasına yol açar. 

Bunun sonucunda maliyeti arttırır ve verim kaybına neden olur. 

Bu araştırma, kışlık olarak tescil edilmiş 5 yeşil mercimek çeşidiyle yörede yetiştirilen 4 yerel çeşidin, Yozgat 

koşullarında farklı ekim sıklıklarında bazı önemli tarımsal özellikleri ve kalite kriterleri üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Materyal ve Metot 

Araştırma, 2014-2015 ve 2015-2016 yetiştirme sezonlarında, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Yerköy 

ilçesindeki uygulama ve araştırma arazisinde 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Araştırmanın yapıldığı Yozgat-Yerköy 
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ilçesinin denizden yüksekliği 704 m olup, 34° 28′ kuzey enlemi ile 39° 37′ güney boylamları arasında yer 

almaktadır. Araştırmanın yapıldığı bölgenin kışlık yetiştirme sezonundaki uzun yıllar yağış toplamı 574.5 mm, 

sıcaklık ortalaması 7.3 ºC ve nispi nem ortalaması % 66.8 olmuştur. Yağış toplamı 2014-2015 yetiştirme 

sezonunda 687.0 mm, 2015-2016 yetiştirme sezonunda 440.7 mm olmuştur. Aylık ortalama sıcaklık değerleri 

2014-2015 ve 2015-2016 yetiştirme sezonlarında sırasıyla 7.9 ºC ve 8.7 ºC olurken, ortalama nispi nem değerleri 

birinci yıl % 68.5, ikinci yıl % 66.0 olarak tespit edilmiştir. Yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına göre 

deneme alanı toprağının, pH bakımından hafif alkali (8.20),  orta seviyede kireçli (7.93), hafif tuzlu (0.018), fosfor 

içeriği orta (8.62 kg/da), potasyum içeriği fazla (48.47 kg/da) ve organik maddece yetersiz (% 1.91) olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmada, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden elde edilen 5 kışlık (Pul 11, Ceren, 

Yusufhan, Ankara Yeşili, Kayı 91) ve çiftçiden elde edilen 4 yerel yeşil mercimek çeşidi (Yerel-1, Yerel-2, Yerel-

3, Yerel-4) olmak üzere toplam 9 genotip 4 farklı bitki sıklığında (150-225-300-375 tohum/ m2) denenmiştir. 

Denemeler bölünmüş parseller deneme deseninde, ana parsellere genotipler, alt parsellere sıklıklar getirilerek 3 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekim işlemleri ilk yıl 21.10.2014, ikinci yıl 03.12.2015 tarihlerinde, her parsel 6 

sıra olacak şekilde, sıra arası 20 cm sabit tutularak 4 m uzunluğundaki sıralara mibzerle yapılmıştır. Hasat ilk yıl 

17.07.2015, ikinci yıl 23.07.2016 tarihinde elle yapılmış ve harman makinasıyla tanelenmiştir. Denemelerde bitki 

boyu, bitkide bakla sayısı, Bitkide boş bakla sayısı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve dekara tane verimi 

özelliklerinin tespiti ICARDA tarafından uluslararası baklagil denemelerinde uygulanan yöntemler esas alınarak 

yapılmıştır (Anonymous, 1985). Elde edilen sonuçlar MSTAT-C istatistik paket programı kullanılarak, yıllar 

üzerinden birleştirilerek bölünmüş parseller deneme desenine göre analiz edilmiştir. Varyans analiz sonucu sıklık 

faktörünün önemli olduğu özelliklerde hasat edilen bitki sayıları dikkate alınarak regresyon analizi yapılmıştır. 

Genotipler arasındaki istatistiki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile ortaya konulmuştur. 

Bulgular ve Tartışma 

Yozgat koşullarında, 2014-2015 ve 2015-2016 yetiştirme döneminde 9 farklı mercimek genotipinin farklı bitki 

sıklıklarındaki bitki boyu, bakla sayısı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve dekara tane verimi ortalamaları Tablo 

1-2-3-4-5’de verilmiştir.  

Bitki boyu 

Yılların birleştirilmiş verilerine göre çeşitlerin bitki boyu 38.5 (Ankara Yeşili) ile 49.3 cm (Yerel-3) arasında 

değişmiştir. Yerel-3 çeşidi en uzun boylu çeşit olurken istatistiki olarak diğer çeşitlerden farklılık göstermiştir. 

Pul-11, Ceren, Ankara Yeşili ve Yusufhan çeşitleri ise en kısa boylu çeşitler olmuş ve istatistiki olarak aynı grupta 

yer almıştır (Tablo 1). Birinci yıl ortalama bitki boyu 45.7 cm iken, ikinci yıl 38.8 cm olmuştur. Denemelerin 

yürütüldüğü periyoda ait iklim verileri incelendiğinde hasadın yapıldığı Temmuz ayı hariç ilk yıl vegetasyon 

periyodunda yağışın 679.9 mm, ikinci yıl ise 440.2 mm olduğu ve bu farklılığın bitki boyuna da yansıdığı 

görülmüştür. Birçok araştırıcı da benzer sonuçlar bulmuşlardır (Alıcı, 1997; Çokkızgın vd, 2005; Bozdemir, 2007). 

Yapılan çalışmalarda bitki boyunun 43.3 ile 54.6 cm (Çokkızgın vd, 2005), 32.0 ve 32.5 cm (Tyagi ve Khan, 

2011), 29.7 ile 38.7 cm (Hussain vd, 2014), 27.4 ile 50.4 cm (Toklu vd, 2017) arasında değiştiği bildirilmiştir.  

Tablo 1. Farklı Sıklıklarda Kışlık Olarak Ekilen Mercimek Genotiplerinin İki Yıla Ait Bitki Boyu 

Ortalamaları 

 Ç E Ş İ T L E R  
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Ekim 
sıklığı 

Yıl 
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 1
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K
a
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1
 

Y
er
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Y
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Y
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-3

 

Y
er

el
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Ort. 

150 

2014-15 46.2 42.5 41.9 41.8 49.0 47.5 50.8 54.5 48.3 46.9 

2015-16 34.9 38.3 36.3 38.9 35.6 40.0 35.5 38.7 40.3 37.6 

Ort. 40.6 40.4 39.1 40.3 42.3 43.7 43.1 46.6 44.3 42.3 

225 

2014-15 43.5 42.1 40.7 39.8 47.3 45.9 46.3 58.3 45.8 45.5 

2015-16 41.9 36.5 37.5 37.2 37.5 39.6 36.2 43.9 39.3 38.8 

Ort. 42.7 39.3 39.1 38.5 42.4 42.8 41.2 51.1 42.6 42.2 

300 

2014-15 43.9 38.6 38.9 39.8 49.3 47.1 46.3 57.6 47.5 45.4 

2015-16 39.9 36.8 38.3 40.5 37.3 41.3 39.4 42.6 39.3 39.5 

Ort. 41.9 37.7 38.6 40.2 43.3 44.2 42.9 50.1 43.4 42.5 

375 

2014-15 40.7 38.1 39.5 42.9 45.9 45.7 48.4 56.3 47.5 45.0 

2015-16 42.7 36.3 35.4 39.1 39.0 41.4 39.1 42.9 37.4 39.3 

Ort. 41.7 37.2 37.4 41.0 42.5 43.6 43.8 49.6 42.5 42.1 

Ortalama 
41.7 
bc 

38.6 
c 

38.5 
c 

40.0 
bc 

42.6 
b 

43.6 
b 

42.8 
b 

49.3 
a 

43.2 
b 

42.3 

Bitkide bakla sayısı 

Yılların birleştirilmiş değerlerine göre çeşitlerin ortalama bakla sayısı 18.6 (Yerel-4) ile 28.3 adet (Ceren) arasında 

değişmiş, en yüksek bakla sayısına sahip Ceren çeşidi istatistiki olarak diğer çeşitlerden farklılık göstermiştir. 

Ekim sıklıklarına göre en fazla bakla sayısı 26.4 adet ile m2’de 150 ekim sıklığında, en az bakla sayısı ise 18.2 

adet ile m2’de 375 ekim sıklığında elde edilmiştir (Tablo 2). Ortalama bakla sayısı ikinci yıl (22.8 adet) birinci 

yıldan (20.4 adet) daha fazla olmuştur. İklimsel veriler incelendiğinde ilk yılın yağışları ikinci yıldan önemli 

miktarda çok olmuş, ancak özellikle çiçeklenme ve peşi sıra bakla bağlamanın gerçekleştiği Nisan ayından itibaren 

az da olsa sıcaklıkların daha yüksek olduğu görülmüştür. Abo-Hegazy vd (2012) bitkide bakla sayısının başlıca 

verim bileşenlerinden birisi olduğunu ve bu özelliğin tane verimini arttırmada ele alınacak en önemli özelliklerden 

birisi olduğunu bildirmişlerdir. Dolu bakla sayısının çeşitler arasındaki farkın belirlenmesinde göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir kriter olduğu bildirilmiştir (Erskine vd, 1997). Yapılan çalışmalarda mercimek 

çeşitlerinde bakla sayısının 16.3 ile 20.8 adet (Bozoğlu ve Pekşen, 1997), 9.5 ile 34.5 adet (Demirhan, 2006), 27.0 

ile 45.9 adet (Biçer ve Şakar, 2007a), 26.0 ve 39.6 adet (Biçer ve Şakar, 2008b), 24.3 ile 75.0 adet  (Hussain vd, 

2014) ve 12.0 ile 74.3 adet (Toklu vd, 2017) arasında değiştiği bildirilmiştir. Bakla sayısının çeşitlerin genetik 

yapısına bağlı olarak ekim sıklıklarından etkilenebileceği bildirilmiştir (Toğay, 2002). Bu çalışmada, ekim sıklığı 

arttıkça bitkide bakla sayısının azaldığı görülmüştür.  

Tablo 2. Farklı Sıklıklarda Kışlık Olarak Ekilen Mercimek Genotiplerinin İki Yıla Ait Bitkide Bakla Sayısı 

Ortalamaları 

Ekim 
sıklığı 

 
Yıl 

Ç E Ş İ T L E R  
 
 
 
 
Ort. P
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 1
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1
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er
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-1
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150 2014-15 28.4 24.0 35.3 25.0 23.7 19.4 13.7 24.0 15.7 23.2 
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2015-16 25.0 48.2 27.3 23.3 22.4 32.2 24.4 28.8 33.5 29.5 

Ort. 26.7 36.1 31.3 24.1 23.1 25.8 19.1 26.4 24.6 26.4A 

225 

2014-15 22.6 17.9 22.2 17.8 19.2 20.0 18.5 18.7 16.4 19.2 

2015-16 22.7 33.3 22.2 19.5 19.6 26.0 20.9 21.6 15.1 22.3 

Ort. 22.6 25.6 22.2 18.6 19.4 23.0 19.7 20.1 15.8 20.8BC 

300 

2014-15 27.2 25.5 22.2 18.3 18.9 9.7 20.6 26.6 14.1 20.3 

2015-16 30.3 36.8 13.9 16.6 16.6 17.7 18.8 23.3 21.6 21.7 

Ort. 28.8 31.1 18.1 17.4 17.8 13.7 19.7 25.0 17.8 21.0B 

375 

2014-15 17.5 20.5 26.4 23.0 17.7 13.9 18.1 19.4 12.6 18.8 

2015-16 18.6 28.5 12.6 13.4 15.8 19.2 14.3 17.2 19.7 17.7 

Ort. 18.1 24.5 19.5 18.2 16.8 16.6 16.2 18.3 16.2 18.2C 

Ortalama 
24.0 
b 

29.3 
a 

22.8 
bc 

19.6 
bc 

19.3 
bc 

19.8 
bc 

18.7 
c 

22.4 
bc 

18.6 
c 

21.6 

Bin tane ağırlığı 

Yılların birleştirilmiş ortalamasına göre çeşitlerin bin tane ağırlığı 31.3 (Ceren) ile 55.3 g (Yerel-2) arasında 

değişmiş, Pul 11, Yerel-1 ve Yerel-3 çeşitleri en yüksek bin tane ağırlığına sahip Yerel-2 çeşidi ile istatistiki olarak 

aynı grupta yer almıştır. En düşük bin tane ağırlığına Ceren çeşidi sahip olmuş ve istatistiki olarak diğer çeşitlerden 

farklılık göstermiştir (Tablo 3). Ortalama bin tane ağırlığı birinci yıl 52.1 g, ikinci yıl 48.5 g olmuştur. 

Bulgularımıza benzer şekilde diğer çalışmalarda da bin tane ağırlığı yönünden çeşitler arasındaki farklar istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur (Bozoğlu ve Pekşen, 1997; Ağsakallı ve Olgun, 1999; Biçer ve Şakar, 2007b). Tane 

iriliğinin çeşit kadar çevre faktörlerinden de değiştiği bildirilmiştir (Tantekin, 2008). Yapılan çalışmalarda bin tane 

ağırlığı 36.0 ile 46.7 g (Biçer ve Şakar, 2007b), 32.97 ile 39.22 g (Tantekin, 2008), 19.30 ile 32.40 g (Rani ve 

Grewal, 2014) ve 12.0 ile 51.7 g (Toklu vd, 2017) arasında değiştiği bildirilmiştir. Artan ekim sıklığının bitkileri 

rekabete soktuğu ve baklalardaki tanelerin cılız kalmasına neden olarak bin tane ağırlığına etki ettiği 

düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda bulgularımıza benzer şekilde ekim sıklığı arttıkça bin tane ağırlığı 

azalmıştır (Toğay, 2002; Tantekin, 2008). 

Tablo 3. Farklı Sıklıklarda Kışlık Olarak Ekilen Mercimek Genotiplerinin İki Yıla Ait Bin Tane Ağırlığı 

Ortalamaları 

Ekim 
sıklığı 

 
Yıl 

Ç E Ş İ T L E R  
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150 

2014-15 58.3 36.1 52.6 52.9 51.7 59.6 65.2 51.8 56.9 53.9 

2015-16 52.7 32.0 52.2 55.8 45.6 47.2 50.3 54.7 45.7 48.5 

Ort. 
55.5 
abc 

34.0 
h 

52.4 
b-g 

54.4 
a-e 

48.7 
g 

53.4 
b-e 

57.8 
a 

53.3 
b-e 

51.3 
c-g 

51.2 
A 

225 

2014-15 60.8 30.1 56.7 54.2 54.9 58.3 58.7 53.3 54.5 53.5 

2015-16 55.5 27.1 52.4 49.3 50.2 47.9 45.9 52.2 48.5 47.7 

Ort. 
58.2 
a 

28.6 
j 

54.6 
a-e 

51.7 
b-g 

52.5 
b-g 

53.1 
b-f 

52.3 
b-g 

52.8 
b-g 

51.5 
b-g 

50.6 
A 

300 

2014-15 54.8 34.4 48.4 50.8 54.3 59.2 55.1 52.4 54.7 51.6 

2015-16 52.2 30.4 52.5 52.4 48.7 49.4 55.1 54.6 47.3 49.2 

Ort. 53.5 32.4 50.4 51.6 51.5 54.3 55.1 53.5 51.0 50.4 
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b-e hi e-g b-g b-g a-e a-d b-e d-g A 

375 

2014-15 51.6 31.4 46.6 50.7 50.9 51.9 56.1 54.9 52.5 49.6 

2015-16 53.0 29.1 50.7 51.4 46.7 51.3 55.6 53.8 45.2 48.6 

Ort. 
52.3 
b-g 

30.2 
ij 

48.7 
g 

51.1 
d-g 

48.8 
fg 

51.6 
b-g 

55.8 
ab 

54.4 
a-e 

48.9 
fg 

49.1 
B 

Ortalama 
54.9 
a 

31.3 
e 

51.5 
bcd 

52.2 
bcd 

50.4 
d 

53.1 
abc 

55.3 
a 

53.5 
ab 

50.7 
cd 

50.3 

Hektolite ağırlığı 

Yılların birleştirilmiş verilerine göre çeşitlerin hektolitre ağırlığı 77.5 (Yerel-1) ile 83.5 kg (Ceren) arasında 

değişmiş, en yüksek hektolitre ağırlığına sahip Ceren çeşidi istatistiki olarak diğer çeşitlerden farklılık göstermiştir. 

Ekim sıklıklarına göre en yüksek hektolitre ağırlığı 78.9 kg ile m2’de 375 ekim sıklığından, en düşük ise 79.1 kg 

ile m2’de 150 ekim sıklığından elde edilmiştir. Çeşitlerin değişen ekim sıklığındaki hektolitre ağırlığı 

değerlendirildiğinde; en yüksek hektolitre ağırlığı 84.0 kg ile m2’de 300 ekim sıklığında Ceren çeşidinden elde 

edilirken, en düşük 77.1 ile m2’de 150 ekim sıklığında Yerel-1 çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 4). Ortalama 

hektolitre ağırlığı birinci yıl 78.8 kg, ikinci yıl 80.0 kg olmuştur. Hektolitre ağırlığının yüksek olmasının tohum 

yüzeyinin az, tanelerin dolgun ve küçük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Özer ve Kaya (2010) 

yaptıkları çalışmada, hektolitre ağırlığının 77.8 ile 85.3 kg arasında değiştiğini belirlemişlerdir. 

Tablo 4. Farklı Sıklıklarda Kışlık Olarak Ekilen Mercimek Genotiplerinin İki Yıla Ait Hektolitre Ağırlığı 

Ortalamaları 

Ekim 
sıklığı 

 
Yıl 

Ç E Ş İ T L E R  
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y
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1
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er
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Y
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Y
er

el
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Y
er

el
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150 

2014-15 78.5 82.4 79.4 78.4 79.4 76.7 77.5 77.5 77.4 78.6 

2015-16 79.5 83.4 80.3 79.4 80.4 77.6 78.6 78.6 78.4 79.6 

Ort. 
79.0 
d-j 

82.9 
b 

79.9 
cd 

78.9 
e-k 

79.9 
c 

77.1 
o 

78.1 
kn 

78.1 
k-n 

77.9 
l-o 

79.1B 

225 

2014-15 78.4 83.0 79.0 78.1 79.1 76.7 77.6 78.7 78.5 78.8 

2015-16 79.7 83.6 80.1 79.1 80.1 77.7 78.6 79.7 79.6 79.8 

Ort. 
79.0 
d-j 

83.3 
b 

79.5 
c-g 

78.6 
h-l 

79.6 
c-f 

77.2 
o 

78.1 
kn 

79.2 
c-j 

79.1 
d-j 

79.3AB 

300 

2014-15 78.4 83.8 78.5 78.4 78.7 76.9 78.4 77.9 78.4 78.8 

2015-16 79.2 84.3 79.5 79.4 79.8 77.9 79.4 79.0 79.4 79.8 

Ort. 
78.8 
f-k 

84.0 
a 

79.0 
e-j 

78.9 
e-k 

79.3 
c-i 

77.4 
no 

78.9 
e-k 

78.4 
i-m 

78.9 
e-k 

79.3AB 

375 

2014-15 78.9 83.0 79.5 78.9 79.2 77.8 77.2 78.0 78.2 79.0 

2015-16 79.9 83.5 80.4 79.9 80.2 78.9 78.2 79.1 79.2 79.9 

Ort. 
79.4 
c-h 

83.3 
b 

80.0 
c 

79.4 
c-h 

79.7 
cde 

78.4 
j-m 

77.7 
mno 

78.6 
h-l 

78.7 
g-l 

79.5A 

Ortalama 
79.1 
c 

83.4 
a 

79.6 
b 

79.0 
cd 

79.6 
b 

77.5 
g 

78.2 
f 

78.6 
e 

78.6 
de 

79.3 

Tane verimi 
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Yılların birleştirilmiş verilerine göre çeşitlerin tane verimi 135.2 (Yerel-2) ile 231.1 kg da-1 (Ankara Yeşili) 

arasında değişmiş, denemenin genel ortalaması 184.9 kg da-1 olmuştur. Ceren (215.9 kg da-1), Pul 11 (206.9 kg da-

1) ve Yusufhan (202.1 kg da-1) çeşitleri en yüksek tane verimine sahip Ankara Yeşili çeşidiyle istatistiki olarak 

aynı grupta yer almıştır. Yerel-1 ve Yerel-4 çeşitleri en düşük tane verimine sahip Yerel-2 çeşidiyle istatistiki 

olarak aynı grupta yer almıştır. Ekim sıklıklarına göre en yüksek tane verimi dekara 206.0 kg ile m2’de 375 ekim 

sıklığından elde edilmiş, tane verimi bakımından 300 (199.3 kg da-1) ve 375 ekim sıklığı istatistiki olarak aynı 

grupta yer almıştır. En düşük tane verimi ise dekara 154.9 kg ile m2’de 150 ekim sıklığından elde edilmiştir (Tablo 

5). Ortalama tane verimi birinci yıl 182.2 kg da-1, ikinci yıl 187.7 kg da-1 olmuştur.  

Tablo 5. Farklı Sıklıklarda Kışlık Olarak Ekilen Mercimek Genotiplerinin İki Yıla Ait Tane Verimi 

Ortalamaları 

Ekim 
sıklığı 

 
Yıl 

Ç E Ş İ T L E R  
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150 

2014-15 183.0 112.4 261.0 150.3 167.0 94.9 68.9 122.0 104.0 140.4 

2015-16 177.0 197.3 167.3 188.7 135.0 166.7 165.7 173.7 152.7 169.3 

Ort. 180.0 154.9 214.2 169.5 151.0 130.8 117.3 147.8 128.4 154.9C 

225 

2014-15 212.0 166.3 266.7 220.7 196.3 165.7 108.6 124.3 112.0 174.7 

2015-16 194.0 220.7 193.3 186.7 145.0 187.7 167.0 186.3 180.0 184.5 

Ort. 203.0 193.5 230.0 203.7 170.7 176.7 137.8 155.3 146.0 179.6B 

300 

2014-15 245.3 273.7 255.3 227.8 292.3 117.1 89.0 230.7 135.3 207.4 

2015-16 173.0 244.7 206.7 187.3 179.0 165.7 179.7 202.7 183.0 191.3 

Ort. 209.2 259.2 231.0 207.6 235.7 141.4 134.3 216.7 159.2 199.3A 

375 

2014-15 248.3 277.7 281.7 225.7 233.3 141.0 134.0 183.7 132.0 206.4 

2015-16 222.3 234.7 216.7 229.7 173.3 212.0 168.7 200.0 192.7 205.6 

Ort. 235.3 256.2 249.2 227.7 203.3 176.5 151.3 191.8 162.3 206.0A 

Ortalama 
206.9 
ab 

215.9 
ab 

231.1 
a 

202.1 
ab 

190.2 
bc 

156.3 
cde 

135.2 
e 

177.9 
bcd 

149.0 
de 

184.9 

Çalışmamızda tane verimi bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Bu durumun çeşitlerin 

çevreye uyumunun farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  Aydoğan vd (2003) tane verimi 

bakımından yeşil mercimek çeşitleri arasında geniş bir varyasyonun olduğunu bildirmişlerdir. Tane verimi genetik 

faktörler yanında, yetiştirme tekniğine, iklim ve toprak faktörlerine bağlı olarak da farklılık göstermektedir. 

Yapılan birçok çalışmada tane verimi ile dal sayısı, bitkide bakla ve tane sayısı arasında önemli ve olumlu ilişki 

belirlenmiş, bitkide tane sayısının ve bitkide bakla sayısının başlıca verim bileşenleri olduğu ve bu özelliklerin 

seçilmesinin mercimekteki tohum verimini arttırmada yararlı olabileceği bildirilmiştir (Bozoğlu ve Pekşen, 1997; 

Abo-Hegazy vd, 2012; Al-Aysh, 2014). Yapılan çalışmalarda tane veriminin 116.0 ile 170.0 kg da-1 (Bozoğlu ve 

Pekşen, 1997), 158.4 ile 235.7 kg da-1 (Biçer ve Şakar, 2004b), 72.0 ile 168.0 kg da-1 (Shah vd, 2013), 284.4 ile 

443.8 kg da-1 (Zulkadir vd, 2015) ve 62.0 ile 73.0 kg da-1 (Ruisi vd, 2015) arasında değiştiği bildirilmiştir. 

Baklaların oluşup tane dolumunun başladığı dönemde bitkiler daha fazla besin maddesi ve suya ihtiyaç duyarlar. 

Artan ekim sıklığı bitkilerin rekabete girmesine neden olacağından baklalardaki tanelerin tam dolmamasına ve 
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birim alan tane veriminin düşmesine neden olur. Toğay (1997)’ın yaptığı çalışmada da buna benzer olarak ekim 

sıklığı arttıkça dekara tane veriminin de arttığı bildirilmiştir. 

Regresyon analizi 

Sıklık faktörünün etkisinin istatistiki olarak önemli olduğu tespit edilen bakla sayısı, bin tane ağırlığı, hektolitre 

ağırlığı ve dekara tane verimi için regresyon analizi yapılmıştır.  
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Şekil 1. Bitkide Bakla Sayısına, Bin Tane Ağırlığı, Hektolitre Ağırlığı ve Tane Verimine Ait Regresyon 
Grafiği 
Analiz sonucu tane verimi, bakla sayısı ve bin tane ağırlığına birinci (P<0.01), hektolitre ağırlığına ikinci 

dereceden (P<0.05) etkinin istatistiki olarak önemli olduğu belirlenmiştir (Şekil 1) 

Sonuç 

Mercimek, Anadolu coğrafyasının öz bitkilerinden olup, Türk mutfağının vazgeçilmezleri içerisindedir. Yozgat 

yeşil mercimeğin en fazla yetiştirildiği ildir. Nadas alanlarını daraltma projesinden beri yöre çiftçisi tahıllar ile 

mercimek münavebesini uygulamaktadır. Ceren çeşidi bakla sayısı, tane verimi ve hektolitre ağırlığı yönünden 

öne çıkmaktadır.  En yüksek tane verimi dekara 200.6 kg ile 375 tohum m2 ekim sıklığında, en düşük tane verimi 

dekara 154.9 kg ile m2’de 150 ekim sıklığından elde edilmiştir. Metrekarede 300 ve 375 ekim sıklıkları istatistiki 

olarak aynı grupta yer almıştır. Yapılan regresyon analizi linear etkinin önemli çıkması nedeniyle hem 150’ den 

daha az hem de 375’ den daha fazla sıklık dozlarının da dikkate alındığı çalışmaların yürütülmesi gerektiği 

sonucunu doğurmaktadır. Ancak mercimek makinalı hasat yapılan bir bitki olması nedeniyle yatma son derece 

önemli bir durumdur ve sıklıkla birlikte artmaktadır. Bu durum da mutlak göz önünde bulundurulmalıdır. 

Teşekkür 

Bu makale Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE’nin Doktora Tezinden Üretilmiştir. 
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225-) FARKLI KİNOA ORANLARININ EKMEĞİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 
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ÖZET 

Ekmek insan beslenmesinin temel yapı taşlarından biridir. Ekmek üretiminde en çok kullanılan hammadde buğday 

unu olmakla birlikte ihtiyaçlar halinde farklı ekmek formülasyonları geliştirilebilmekte ve tüketime 

sunulabilmektedir. Değişen iklim koşulları ve tüketim alışkanlıkları da farklı çeşitte ekmek üretimine sebep 

olabilmektedir. Kinoa bitkisi kuraklığa dayanıklı olması ve glüten içermemesi gibi sebeplerle buğdaya alternatif 

bir bitki olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada da farklı buğday çeşidi (Karahan-99; Tosunbey; Bezostaja-1; 

Konya-2002 ) unlarına farklı oranlarda (%0, 5,10,15,20) kinoa unu ilavesiyle ekmek özelliklerinin bazı fiziksel 

özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde kullanılan kinoa oranı arttıkça ekmek içi sertliğinin arttığı 

ve ekmek hacimlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Kullanılan buğday çeşitler içinde kinoa unu ilavesini en iyi tolere 

eden çeşidin Karahan-99 olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kinoa, ekmek hacmi, ekmek ağırlığı,beslenme. 

 

 

EFFECT OF DIFFERENT QUINOA PROPORTIONS ON PHYSICAL PROPERTIES OF BREAD 
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ABSTRACT 

Bread is one of the basic element of human nutrition. Wheat flour is the most use draw material in bread production, 

and different bread formulations can be developed and presented for consumption as needed. Changing climatic 

conditions and consumption habits can also lead to different types of bread production. Quinoa plant is considered 

to be an alternative plant for wheat because it is resistant to drought and does not contain gluten. In this study, 

some physical properties of bread characteristics were investigated by adding quinoa flour at different ratios (0, 5, 

10, 15, 20 %) to different wheat variety (Karahan-99; Tosunbey; Bezostaja-1; Konya-2002). When the results were 

evaluated, it was observed that when the quinoa ratio increased, the bread hardness increased and the bread 

volumes decreased. In the wheat varieties used, it is determined that the best tolerated of quinoa flour is Karahan-

99. 

Keywords: Quinoa, bread volume, bread weight, nutrition. 
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Giriş 

İnsan beslenmesindeki en temel unsurlardan biri ekmektir. Ekmeğin tarihi medeniyetlerin tarihi kadar 

eskidir. Ekmek, insanoğlunun bilinen en eski ve önemli gıda maddesidir. Karbonhidrat kaynağı olan ekmek, 

özellikle tahıla dayalı beslenmenin yaygın olduğu ülkemizde, beslenme açısından büyük öneme sahiptir. Beslenme 

ve insan sağlığı arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, teknolojik ilerlemeler insanların hayatını 

kolaylaştırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Gelişen teknoloji sebebiyle farklı besinsel özelliklere sahip 

ekmekler tüketicilere sunulmakta ve gereksinimler karşılanmaya çalışılmaktadır. Gıda sanayisinde ürünlerin 

kullanım imkânlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de değişen iklim koşulları olmaktadır. İklim 

koşullarındaki değişimlere uyum sağlayabilecek, yüksek kaliteye sahip yeni ürünlerin kullanımı artan tüketici 

talebini karşılayacak nitelikte olmalıdır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; iklim değişikliklerinin yarattığı 

olumsuz koşullara dayanıklı, yeni ürün gruplarının gıda üretiminde kullanılarak insanların hizmetine sunulması, 

ekmeklik buğday ununun, kendisine oranla besinsel üstünlüklere sahip kinoa unu ile zenginleştirilerek fonksiyonel 

ve besinsel özelliklerinin geliştirilmesi, farklı ürün gruplarının kullanım imkânlarının araştırılarak teknolojik 

yeniliklere katkıda bulunulması şeklinde özetlenebilir.  

Ekmek; buğday unu, maya, tuz ve belli oranda su ile karıştırılıp, yoğrulması ve hamurun belli bir süre 

fermente ettirilip pişirilmesi ile elde edilen; nötr bir aromada olan, ucuz ve kolay temin edilebilen, besleyici ve 

doyurucu özellikleri olan bir gıda maddesidir. Ekmek yapımında kullanılan unun ham maddesi buğdaydır. 

Buğdayın ihtiva ettiği besin öğeleri bakımından incelenmesi; hem ekmeğin besin değerinin hem de değirmendeki 

kayıpların anlaşılması bakımından önemlidir. (Elgün ve Ertugay, 1995). 

Türkiye'de ekmek tüketimi fazla olup, enerji ihtiyacının büyük bir kısmı ekmekten karşılanmaktadır. 

Özellikle B grubu vitaminler başta olmak üzere, Ca, Fe, Zn gibi mineral maddeler ve mevcut amino asitler, 

buğdayın kabuk ve embriyosunda yüksek, endosperminde ise düşük oranlarda bulunmaktadır. Bu besin 

elementlerinin büyük bir kısmının, ticari değirmenlerde un elde edilirken kepekle birlikte uzaklaştırılması, 

tüketilen ekmeğin besin değerinin düşmesine neden olmaktadır. Uzun süre kepeksiz ekmek tüketimine ağırlık 

veren toplumlarda buna bağlı olarak birçok hastalıklar görülebilmektedir. Bu olumsuzluklar gidermek için, 

ekmeğin zenginleştirilmesinin yanı sıra, kepekli ve çavdar ekmek tüketimine de yer verilmelidir (Kotancılar ve 

ark. 1995).   

Kinoa olarak bilinen Chenopodium quinoa Willd., kazayağıgiller (Chenopodiaceae) familyasından tek 

yıllık bir bitki olup, son yıllarda insan ve hayvan beslenmesinde üzerinde yoğun çalışmalar yapılan bir türdür. 

Kinoa yetiştiriciliği, kullanımı ve faydaları hem bilimsel araştırmalarda, hem de basın bültenlerinde sıkça yer 

almaya başlamıştır. Ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlayan bu tür, ABD’de yaklaşık 10 yıldır çok yaygın olarak 

tüketilmektedir (Miranda vd., 2012). Özellikle de yüksek besinsel üstünlükleri ve biyoçeşitliliği ile gıda 

güvenliğine ulaşma ve yoksulluğun yok edilmesine sağlayabileceği katkısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken kinoa, 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da izlemeye alınmış, gelecek bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşılmasına önemli 

katkı sağlama potansiyeli açısından da BM konseyi tarafından 2013 yılı Uluslararası “Kinoa Yılı” olarak ilan 

edilmiştir. Bazı uzmanlara göre de, kinoa dünyadaki açlık sorununa çare olabilecek bir ürün niteliğindedir (Tan ve 

Yöndem, 2013).  

Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) C3 (karbon–3) bitkiler grubundan çift çenekli tek yıllık bir dane 

bitkisidir (Jacobsen, 2003). Kinoa, uygun olmayan iklim ve toprak koşullarına iyi adapte olabilen bir bitki olup, 
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don (Jacobsenve ark., 2005), kuraklık (Geerts ve ark., 2009) ve toprak tuzluluğuna (Jacobsen, 2003) yüksek 

tolerans gösterebilmektedir. Anavatanı Güney Amerika’nın And bölgesi olan kinoa bu bölgede 7000 yıldan daha 

uzun süredir yetiştirilmektedir (Garcia, 2003; Bhargava ve ark., 2006).  Günümüzde de, yaygın olarak, Peru, 

Bolivya, Ekvador, Arjantin, Şili ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinde yetiştirilmektedir. (Repo-

Carrosso-Valencia ve Serna, 2011; Bilalis ve ark., 2013; Tan ve Yöndem, 2013). 

Kinoanın kendine özgü bir aromasının olması, baskın bir tat ve kokusunun olmaması gibi özelliklerinden 

dolayı, dünya mutfaklarında tercih edildiği gibi, Türk damak tadına uygunluğu bakımından son zamanlarda 

oldukça dikkat toplamıştır. Ana yemeklerden, atıştırmalık aperatif yiyeceklere kadar çok farklı şekillerde kullanım 

alanı mevcuttur. Kinoa tohumları un şeklinde işlenerek ekmek, makarna ve diğer tüm unlu mamullerin yapımında, 

buğday veya diğer tahılların unları ile karıştırılarak kullanılabilmektedir. Tane olarak pirinç gibi yemeklerde ve 

pilavlarda, çimlendirilen tohumları kinoa filizi olarak salata ve soğuk yemeklerde, yaprakları ise ıspanak gibi sebze 

olarak kullanılmaktadır Aynı zamanda darı ile fermente edilerek, bira benzeri içeceklerin üretiminde de 

değerlendirilmektedir (Kaya, 2010; Koyun, 2013; Tan ve Yöndem, 2013).  

 

Materyal ve Metot 

1. Materyal 

Araştırmada ekmek üretiminde hammadde olarak 4 farklı ekmeklik buğday çeşidine istinaden Tosunbey, 

Karahan-99, Bezostaja-1 ve Konya-2002 çeşitleri kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada kullanılacak bir diğer bileşen 

olan kinoa tohumları ise, özel bir firmadan temin edilmiştir.   

2. Deneme Planı 

4 farklı ekmeklik buğday çeşidinden elde edilen un örnekleri, 5 farklı oranda kinoa unu örnekleri ile % 0, 

5,10,15 ve 20 oranlarında paçal edilmiş olup, paçallama işleminin ardından da bu unlardan üretilen ekmek 

örneklerinin kalitatif analizleri yapılmıştır. Denemeler, 4 x 5 x 2 şeklinde düzenlenen tesadüf parsellerinde 

faktöriyel deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür (Düzgüneş ve ark.,1987).  

3.  Ekmeklik un ve kinoa unu üretimi 

Proje kapsamında kullanılacak olan buğday örnekleri, AACC 26-95 metoduna göre tavlanarak (% 

14.5nem esasına göre),AACC 26-50 metoduna göre Brabender Junnior değirmende % 65 un randımanına göre 

öğütülmüştür (Anonymous, 1990).Kinoa örnekleri ise, Restch ZM 200 laboratuvar değirmeninde, 500 μ göz 

açıklığına sahip elek sistemi kullanılarak belirli bir boyuta indirgenmiştir. Boyut kontrolü amacıyla da, öğütülmüş 

tüm kinoa örnekleri, 500 μ’ luk bir elek yardımıyla elenerek, denemelerde tam (% 100) kinoa unu olarak 

kullanılmıştır. 

4. Ekmek üretimi 

Ekmek pişirme denemelerinde direkt pişirme metodu (AACC 10-10) Türk usulü ekmeklere göre modifiye 

edilerek kullanılmıştır. Bunun için, 100 g un esasına göre, daha sonra önceden tespiti yapılan farinograf değerleri 

bazalınmış, bu değerlerden 2 birim daha az miktarda su verilerek ve % 1.5 sofra tuzu, % 3.0 yaş maya ilave edilerek 

olgun hamur elde edilene kadar yoğrulmuştur.  Bu hamurlar, % 80-90 nispi nemde ve 30 oC sıcaklıkta 2 defa 30 

dakikalık kitle fermantasyonuna bırakılıp ve bu süreler sonunda katlanıp havalandırılmıştır. Daha sonra da; ekmek 

hamuruna son şekli verilip, 30 oC’de 50 dakika süreyle son fermantasyona tabi tutulmuştur. Kabaran hamurlar 230 

oC’de 15 dakika süre ile pişirilmiştir (Elgün ve ark., 2005).  

5. Ekmek örneklerinin fiziksel analizleri 
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Elde edilen ekmeklerin, fırın çıkışında ağırlık ve hacim ölçümleri yapılarak, spesifik hacim değerleri de 

hesaplanmıştır. Ekmekler, bir saat sonra polietilen torbalara konularak ağızları kapatılmıştır  (Elgün ve ark., 2005). 

24 saat sonra simetri, tekstür ve ekmek içi gözenek yapısı puanlanarak (0-10) değerlendirilmiştir (Elgün ve ark., 

2005). 

Elde edilen ekmek paralellerinden biri 24 saat, diğeri 72 saat sonra polietilen torbadan çıkartılarak testere 

ağızlı elektrikli bıçak ile özel yapılmış kalıbı içinde 20 mm kalınlığında 5 ayrı dilime kesilerek, orta dilimi renk 

tayininde kullanılmış, iki yan dilimin içe bakan yüzeylerinde sertlik ölçümleri tekstür analiz cihazı (TA-XT plus, 

Stable Micro Systems, İngiltere) yardımıyla yapılmıştır (AACC 74-09).  

Ekmek örneklerinin iç ve kabuk rengi ise L*, a* ve b* değerleri cinsinden Minolta CR 400 cihazı 

kullanılarak belirlenmiştir (Francis, 1998).  

 

6. İstatistiksel analizler 

Araştırma sonunda elde edilen veriler JMP11 (Anonymous, 2014) istatistik programına göre yapılmıştır.  

 

Bulgular  

 

Ekmek örneklerinde yapılan fiziksel analizler incelendiğinde ortalama ekmek ağırlığı 142.29g; ekmek 

hacmi 442.36 cm3; spesifik hacim 3.10 cm3/g; gözenek puanlama değeri 7.17; simetri puanlama değeri 8.33, sertlik 

(24 saat) 1109.69g; sertlik (72 saat) 2066.89g olarak bulunmuştur. %100 kinoa unundan yapılan ekmekte ise 

ekmek ağırlığı 148.9g; ekmek hacmi 160 cm3; spesifik hacim 1.07cm3/g; gözenek puanlama değeri 4; simetri 

puanlama değeri10, sertlik (24 saat) 8315.56g;  sertlik (72 saat) 14347.54g olarak bulunmuştur. Ekmek 

örneklerinde ağırlığı en yüksek %20 kinoa ilaveli Konya 2002, en düşük Bezostaja-1çeşidi, hacmi en yüksek 

Karahan 99, en düşük %20 kinoa ilaveli Konya 2002; spesifik hacmi en yüksek Karahan 99, en düşük %20 kinoa 

ilaveli Konya 2002; en yüksek gözenek puanlama değeri Konya 2002, en düşük %20 kinoa ilaveli Bezostaja-1 

çeşidi; simetri puanlamasında en yüksek değer %10 ve %15 kinoa ilaveli Bezostaja-1, en düşük %20 kinoa ilaveli 

Konya 2002 çeşidinde elde edilmiştir.  

24saat sonunda ekmek içi sertliğinin ölçümünün yapıldığı tekstür analizinde; en yüksek değer %20 kinoa 

ilaveli Konya 2002, en düşük değer Karahan-99 çeşidinde; 72 saat sonunda yapılan sertlik ölçümlerinde en yüksek 

değer % 20 kinoa ilaveli Konya 2002, en düşük değer ise Karahan-99 çeşidi olmuştur (Çizelge 1). 

Ekmek denemelerinde buğday çeşitlerine ait ekmek ağırlıkları 135.26- 139.65 g; hacim 482.5- 597.5 cm3; 

spesifik hacim 2.38- 4.28 cm3/g; gözenek puanlama değeri 8-9; simetri puanlama değeri 7.5-9; sertlik (24 saat) 

346.82-571.63 g; sertlik (72 saat) 540.7- 861.99 g arasında değişmiştir. Kinoa ekmeğinde ise ağırlık 148.9 g; hacim 

160 cm3; spesifik hacim 1.07cm3/g; gözenek puanlama değeri 4; simetri puanlama değeri 10; sertlik (24 saat) 

8315.56 g ve sertlik (72 saat) 14347.54 g olarak bulunmuştur (Çizelge 1). Çeşitlere ait ekmek örneklerinin ağırlık, 

hacim, spesifik hacim, sertlik (24 ve 72 saat) değerlerinin arasındaki fark istatistiki olarak p<0.01 düzeyinde, 

simetri değeri p<0.05 düzeyinde önemli bulunurken, gözenek değeri istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Un 

paçallarına ait ekmeklerde ise ağırlık, hacim, spesifik hacim, gözenek, sertlik değerlerinin arasındaki fark istatistiki 

olarak p<0.01 düzeyinde, simetri değeri p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 2). Un paçallarına ilave 

edilen kinoa unu oranı arttıkça ağırlık ve sertlik bir şekilde artarken, gözenek yapısı ve ekmek hacmi düşmüştür.  
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Çizelge 1. Ekmek örneklerinde yapılan bazı fiziksel analiz sonuçları. 

Çeşit 
Kinoa Ağırlık Hacim Spesifik hacim 

Gözenek Simetri 
Sertlik 
(g-24 s) 

Sertlik  
(g-72s) (%) (g) (cm3) (cm3/g) 

 0 135.26 482.5 3.57 8.5 7.5 472.31 699.01 
 5 139.71 445 3.19 8 8.5 636.52 825.52 

Bezostaja-1 10 138.96 437.5 2.33 7 9.5 695.96 1341.11 
 15 144.99 362.5 2.50 6.5 9.5 863.86 2644.02 
 20 144.86 355 2.45 6 7.5 1345.58 3243.05 
 0 139.65 597.5 4.28 8.5 8 346.82 540.7 
 5 138.39 560 4.02 7.5 9 505.89 653.58 

Karahan-99 10 140.07 530 4.00 7.5 8.5 559.05 746.85 
 15 141.42 505 3.78 6.5 8.5 622.53 1122.95 
 20 144.43 492.5 3.41 6.5 8.5 956.5 1812.94 
 0 138.43 487.5 3.52 9 9 571.63 861.99 
 5 144.57 482.5 3.33 8 10 638.51 851.03 

Konya 2002 10 145.05 417.5 2.87 8 8.5 911.41 1528.89 
 15 145.63 357.5 2.46 7.5 7.5 1102.03 2819.5 
 20 147.58 305 2.07 6.5 6.5 1879.85 3362.93 
 0 139.34 512.5 2.38 8 7.5 428.53 667.8 
 5 139.37 502.5 3.68 7.5 8 493.34 713.51 

Tosunbey 10 143.39 490 3.50 6.5 7.5 531.37 903.01 
 15 144.44 475 3.29 6.5 7 631.82 1574.03 
 20 143.6 332 3.41 6.5 8.5 794.492 2144.76 

Kinoa  100 148.9 160 1.07 4 10 8315.56 14347.54 

Ortalama   142.29 442.36 3.10 7.17 8.33 1109.69 2066.89 

   AÖF(0.05) 0.98 13.94 0.08 1.19 1.25 2.52 20.77 
DK %   0.003 0.01 0.01 0.07 0.07 0.001 0.006 

AÖF: Askari önemli fark, DK: Değişim katsayısı 
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Çizelge 2. Ekmek örneklerinin bazı fiziksel özelliklerine ait varyans analiz sonuçları. 

Kaynak SD Ağırlık Hacim 
Spesifik 
Hacim 

Gözenek  Simetri  Sertlik -24s Sertlik -72s 

Çeşit 3 80.72** 102785.00** 5.57** 3.475 4.3* 1294255.5** 5668342** 

Paçal 4 237.60** 48391.25** 3.08** 20.40** 6.25* 2983402.5** 23342060** 

Çeşit*Paçal 12 86.87** 84733** 4.63** 4.4 19.95* 685978.3** 2984972** 

Tekr 1 0.25 2.5 1.49 0.225 0.1 0.0004 117 

Error 19 4.20 847.5 0.04 6.275 62.50 28.2 1879 

R2    0.99 0.99 0.81 0.81 0.99 0.99 
*p< 0,05 düzeyinde önemli,*** p< 0,01 düzeyinde önemli 

Stikic ve arkadaşları (2012) yaptıkları çalışmada kontrol grubu buğday ekmeklerinde spesifik hacmi 6.70 

ml/g bulurken %15 kinoa ilaveli ekmekte 6.30 ml/g olarak bulmuşlardır.  

Ekmek örneklerinde renk analizleri kabuk ve iç rengi olarak iki farklı şekilde değerlendirilmiştir. Kabukta 

ortalama renk değerleri; L* (parlaklık) 52.94; a* (kırmızılık) değeri 12.91; b* (sarılık) değeri 21.20 olarak 

bulunurken, iç kısımda ortalama L* değeri 69.88; a* değeri 1.49; b* değeri 18.46 olarak bulunmuştur. %100 kinoa 

ekmeğinde kabukta renk değerleri L* (parlaklık) 51.91; a* (kırmızılık) değeri 5.61; b* (sarılık) değeri 19.72 olarak 

bulunurken, iç kısımda L* değeri 60.55; a* değeri 3.5; b* değeri 19.42 olarak bulunmuştur. Kabukta L* değeri en 

yüksek Tosunbey çeşidi, en düşük %20 kinoa ilaveli Konya 2002 çeşidi; a* değeri en yüksek Konya 2002 çeşidi, 

en düşük %20 kinoa ilaveli Karahan 99 çeşidi; b* değeri en yüksek Konya 2002 çeşidi, en düşük yine %20 kinoa 

ilaveli Konya 2002 çeşidinde olmuştur. İç renginde L* değeri en yüksek Konya 2002 çeşidi, en düşük %20 kinoa 

ilaveli Bezostaja-1 çeşidi; a* değeri en yüksek %20 kinoa ilaveli Bezostaja-1 çeşidi, en düşük Konya 2002 çeşidi; 

b* değeri en yüksek Bezostaja-1 çeşidi, en düşük Konya 2002 çeşidine ait ekmekte belirlenmiştir (Çizelge 3).  

 

 

Çizelge 3. Ekmek örneklerine ait renk ölçüm değerleri. 

Çeşit 
Kinoa Kabuk rengi İç rengi 

(%) L* a* b* L* a* b* 
 0 56.85 15.12 24.16 73.73 1.27 20.90 
 5 56.64 13.41 22.74 70.53 1.45 20.25 

Bezostaja-1 10 52.71 13.18 21.41 70.50 1.84 20.01 
 15 51.45 12.94 20.64 67.70 2.03 19.52 
 20 50.83 12.39 20.33 66.69 2.15 18.91 
 0 60.36 14.35 22.40 71.37 0.78 17.1 
 5 52.24 13.56 21.31 72.01 1.23 17.12 

Karahan-99 10 50.79 13.21 20.52 69.73 1.35 17.39 
 15 51.11 11.31 20.33 68.23 1.43 18.06 
 20 46.02 9.61 18.97 67.09 1.46 18.38 
 0 59.03 16.46 24.35 78.10 0.68 16.04 
 5 58.16 15.32 21.72 74.82 0.85 16.53 

Konya 2002 10 49.11 15.26 20.51 71.23 1.2 17.73 
 15 48.83 12.64 20.51 69.62 1.45 18.15 
 20 43.31 12.36 18.64 67.33 1.91 19.21 
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 0 62.35 14.13 23.99 71.81 1.02 17.75 
 5 56.79 

 

 

 

13.88 21.96 71.67 1.12 18.26 

Tosunbey 10 54.04 13.11 21.12 70.73 1.13 18.56 
 15 52.92 12.17 20.62 67.55 1.62 19.08 
 20 46.22 11.05 19.21 66.52 1.9 19.21 

Kinoa 100  51.91 5.61 19.72 60.55 3.5 19.42 

Ortalama   52.94 12.91 21.20 69.88 1.49 18.46 

  AÖF(0.05) 1.33 1.08 0.71 1.4 0.06 1.12 
DK %   0.01 0.03 0.01 0.009 0.02 0.02 
L*:parlaklık, a* : kırmızılık-yeşillik, b*: sarılık-mavilik 
  

Ekmek denemelerinde buğday çeşitlerine ait L* (kabuk) değeri 56.85-62.35; a* (kabuk) değeri 13.41-

16.46; b* (kabuk) değeri 22.40-24.35 arasında değişmiş, Kinoa ekmeğinde ise L* (kabuk) değeri 51.91; a* (kabuk) 

değeri 5.61; b* (kabuk) değeri 19.72 olarak bulunmuştur (Çizelge 3). Buğday çeşitlerine ait ekmek örneklerinde L* 

(kabuk), a* (kabuk) ve b* (kabuk) değerleri arasındaki fark istatistiki olarak p<0.01düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Un paçalına ait ekmek örneklerinde ise L* (kabuk) ve a* (kabuk) değeri arasındaki fark p<0.01düzeyinde, b*(kabuk) 

değeri arasındaki fark p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. L (iç), a* (iç) ve b* (iç) değerleri arasındaki fark 

p<0.01düzeyinde önemli bulunmuştur  (Çizelge 4). 

Lorenz ve Coulter (1991) yapmış oldukları çalışmada kontrol grubu ekmeklerde L*(iç) değerini 80.5, % 

10 kinoa ilave edilen ekmeklerde 71.4 ve %20 kinoa ilave edilen ekmek örneklerinde 66.7 olarak bulmuşlardır. 

Kinoanın L* (parlaklık) değeri buğdaydan düşük olduğundan, kinoa oranı arttıkça ekmek içi parlaklık değerleri de 

azalmıştır.  

Çizelge 4. Ekmek örneklerinin renk analizlerine ait varyans analiz sonuçları. 

Kaynak SD 
Kabuk rengi İç rengi 
L* a* b* L* a* b* 

Çeşit 3 46.97** 1.77** 37.005** 51.60** 22.27** 6.88** 

Paçal 4 245.98** 3.95** 11.66* 708.13** 64.35** 79.73** 

Çeşit*Paçal 12 41.56** 0.86** 11.46* 211.84** 13.04* 13.60** 

Tekr 1 0.441 0.0005 0.012 0.31 0.44 0.89 

Error 19 8.58 0.02 5.64 7.96 5.17 2.24 

R2  0.97 0.99 0.91 0.99 0.95 0.97 
*p< 0,05 düzeyinde önemli,*** p< 0,01 düzeyinde önemli 

Sonuç 

Kullanılan kinoa unu oranı arttıkça; ekmek örneklerinde ağırlık artarken hacim ve spesifik hacim 

düşmüştür. Ekmek hacminin düşmesinin nedeni, kinoanın gluten içermemesi sebebiyle buğday çeşitlerine oranla 

gaz tutma kabiliyetinin az olması ve kabarmaması şeklinde yorumlanabilir. Bu durum aynı zamanda spesifik hacmin 

de düşük olmasına neden olmaktadır. Düşük hacimli ve yüksek ağırlığa sahip ekmeklerde sertlik oranı da 

artacağından kullanılan kinoa unu miktarı arttıkça ekmeklerin sertlik değeri de yükselmiştir.  

Kinoa unu kullanımıyla; ekmek içinde L*ve b* değeri düşerken, a* değeri yükselmiştir. Ekmek kabuğunda 

ise; kinoa unu oranı arttıkça L*, a* ve b* değerleri düşmüştür. Bu durumun sebebi de hammaddede kinoanın sahip 
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olduğu renk değerlerinin ekmeğe yansıması ve ekmek üretimi sırasında gerçekleşen Maillard reaksiyonu olarak 

gösterilebilir.  
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Abstract 

Develi Basin is a closed basin located in Kayseri, Turkey. It covers about 800 km2, where more than half of the 

population is in the agricultural sector. Develi Basin hosts an important wetland called the Sultan Marshes. In the 

last three decades, the basin showed significant changes due to intensification of irrigated agriculture. In this study, 

we aimed to analyze the changes in land cover using satellite image analysis. The Landsat images used in the 

analyses were obtained from the USGS. Images included four Landsat TM images acquired in August 1984, July 

1987, June 2003 and July 2007 and a Landsat 8 OLI image acquired in July 2014. Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) was calculated. NDVI changes between -1 to +1, where higher values indicate a larger fraction of 

vegetation in a pixel. Pixels having NDVI values <0, 0.2, 0.2-0.5 and >0.5 were classified as water, poorly vegetated 

soil, sparse vegetation, dense vegetation, respectively. The study revealed that irrigated agriculture had major 

impacts on land cover. The area with dense vegetation increased gradually from 2.8% in 1987 to 7.7% in 2014. One 

exception was the year 1984, where the area with dense vegetation was the largest (4.7%). This could be due to 

favorable climatic conditions in that year. The increase in densely vegetated areas was mostly due to the increase in 

irrigated areas. We noticed that vegetative cover in the Sultan Marshes decreased from 1984 to 2014, most probably 

due to the extensive use surface and groundwater sources for irrigation. The area covered by water decreased from 

2.0% in 1984 to 0.73% in 2014. Water covered area was the smallest (0.2%) in 2007. Lakes within the Sultan 

Marshes went dry over time. We used NDVI extracted from Landsat images to evaluate and quantify changes in the 

land cover of the Develi Basin. The land cover changes were significant from 1984 to 2014. Changes in irrigation 

activities and meteorological conditions were most likely causes for these changes. 

Özet 

Develi Ovası, Kayseri'de bulunan kapalı bir ovadır. yaklaşık 800 km2'lik alan kapsamaktadır Nüfusun yarısından 

fazlası tarım sektöründedir. Develi Ovası önemli sulak alanlarımızdan Sultan Sazlığı’na ev sahipliği yapmaktadır. 

Son otuz yılda, Develi Ovası’nda sulu tarımın yoğunlaşması nedeniyle önemli değişiklikler görülmüştür. Bu 

çalışmada uydu görüntü analizleri kullanarak arazi örtüsündeki değişimlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Analizlerde kullanılan Landsat görüntüleri USGS'den alınmıştır. Görüntüler, Ağustos 1984, Temmuz 1987, Haziran 
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2003 ve Temmuz 2007'de alınan dört Landsat TM görüntüsünü ve Temmuz 2014'te alınan bir Landsat 8 OLI 

görüntüsünü içermektedir. Normalize Edilmiş Bitki İndeksi(NDVI) değerleri hesaplanmıştır. NDVI, -1 ile +1 

arasında değişmekte olup, yüksek değerler daha yoğun bitki örtüsü bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışmada <0, 

0.2, 0.2-0.5 ve> 0.5 NDVI değerleri sırasıyla su, zayıf bitki örtüsü, seyrek bitki örtüsü, yoğun bitki örtüsü olarak 

sınıflandırılmıştır. Çalışma sonuçları sulu tarımın arazi örtüsü üzerinde büyük etkileri olduğunu ortaya koymuştur. 

Yoğun bitki örtüsüne sahip alan, 1987 yılında % 2.8 iken, 2014'te %7,7'ye yükselmiştir. Bir istisna, yoğun bitki 

örtüsüne sahip alanın en büyük (% 4.7) olduğu 1984 yılıdır. Bu durum, 1984 yılındaki uygun iklim koşullarından 

kaynaklanabilir. Yoğun bitki alanlardaki artış büyük ölçüde sulanan alanlardaki artıştan kaynaklanmıştır. Sultan 

Sazlığı’nda bitki örtüsü 1984'ten 2014'e kadar, büyük olasılıkla sulama yüzey ve yeraltı suyu kullanımındaki artıştan 

dolayı, azalmıştır. Su ile kaplanan alan, 1984 yılında %2.0 iken, 2014 yılında %0.73'e düşmüştür. Suyla kaplı alan 

2007 yılında en küçük (%0.2) olmuştur. Sultan Sazlığı içindeki göller kurumuştur. Develi Ovası’nın arazi 

örtüsündeki değişiklikleri değerlendirmek ve ölçmek için Landsat görüntülerinden çıkarılan NDVI değerleri 

kullanılmıştır. Arazi örtüsü değişiklikleri 1984'ten 2014'e kadar önemli düzeydedir. Sulama aktivitelerindeki ve 

meteorolojik koşullardaki değişikliklerin büyük olasılıkla bu değişimlere neden olduğu ortaya düşünülmektedir. 

Introduction 

Remote sensing is a valuable and indispensable tool to obtain information about the earth through observations. 

Remotely sensed imagery has long been used to monitor land cover changes. Different spectral indices have been 

proved to map land use/cover and monitor plant canopy water status. These indices are mostly extracted from 

reflectance differences of two bands from remote sensing imagery. In this study, we use one of these indices 

(Normalized Difference Vegetation Index-NDVI) to examine changes in land use/cover in the Develi Basin in 

Turkey. NDVI is derived from the reflectance in the red and near infrared parts of the electromagnetic spectrum and 

demonstrate the amount of vegetation in a specific area (Knipling, 1970). 

Develi Basin is a closed basin located in Central Anatolia, southwest of the city of Kayseri (Figure 1). It covers an 

area of 800 km2 and has a drainage area of 3190 km2 (DSI, 1995). The climate is continental with hot and dry 

summers and cold wet winters. Agriculture is the most important economic activity where irrigation is provided 

from three reservoirs (Kovalı, Agcaaşar, and Akköy) and ground water. The basin hosts an internationally important 

wetland ecosystem called the Sultan Marshes. Sultan Marshes consists of four interconnected water systems with 

two saline lakes (Yay and Çöl) lakes and two fresh-water marshes (Örtülüakar and Kepir) as illustrated in Figure 1. 

In the last three decades, the basin went through major changes. A recent study (Jouma & Dadaser-Celik, 2017) 

showed that there is an expansion in agricultural areas and reduction in areas covered with lakes and marshes.  

In this study, Landsat imagery acquired in years 1984, 1987, 2003, 2007 and 2014 were used to calculate NDVI and 

analyze the spatial changes in the land cover in the Develi Basin. 

Material and Methods 
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Data 

The Landsat imagery used in the analyses were acquired from the United Stated Geological Survey (USGS). These 

images were preprocessed by NASA through atmospheric correction algorithms and radiometric calibration (Level-

1 products and were freely accessible from the USGS website (http://earthexplorer.usgs.gov/) 

Images included four Landsat Thematic Mapper (TM) images acquired on 12th August 1984, 4th July 1987, 30th 

June 2003 and 11th July 2007 and a Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) image acquired on 14th July 2014. 

The images were captured from 7:40 to 8:15 a.m. local time under clear atmospheric condition with the WRS2-

package Path 175 Row 33 and Path 175 Row 34 location. 

 

Figure 1. Geographic and Hydrologic Features Of The Develi Basin 

Image Preprocessing 
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Data preprocessing is applied to escape from distortions of images related to the satellite (e.g. attitude deviation 

from nominal), sensor (e.g. jitters, view angel effects), and Earth (e.g. rotation, relief, curvature) (Anonymous, 

2002). 

For each year two images path 175 row 33 (UP) and path 175 row 34 (DOWN) were acquired to cover the basin 

area. The UP and DOWN images were first mosaicked and then the basin area was extracted. Images were rectified 

and resampled using 50 ground control points and georeferenced to the WGS1984 Datum and Universal Transverse 

Mercator (UTM) zone 36N coordinate system. 

NDVI Derivation  

NDVI was used to classify land cover over the Develi Basin. There are many vegetation indices that indicate the 

presence or condition of green vegetation. NDVI is a good indicator that demonstrates the terrestrial vegetation 

productivity.  

The red and near-infrared channels of the Landsat TM (bands 3 and 4, respectively) with red and near-infrared 

channels of the Landsat OLI (bands 4 and 5, respectively) were used to calculate NDVI in the study area. 

To acquire NDVI, the first step is to convert digital number (DN) to spectral radiance. Spectral radiance is the 

primary step in putting image into a common radiometric scale from multiple platforms and sensor. Here, the digital 

numbers of band 3 and 4 of Landsat TM and band 4 and 5 of Landsat 8 were converted to spectral radiance using 

Equation 1 or 2 (Anonymous, 2002;2016):  

Lλ = "Grescale" * QCAL + "Brescale"             (1) 

where 

Grescale= LMAXλ - LMINλ / QCALMAX 

Brescale= LMINλ 

Grescale (Wm-2sr-1μm-1 / DN) and Brescale (Wm-2sr-1μm-1) are band-specific rescaling factors.  

The Equation 1 can also be defined as:  

Lλ = ((LMAXλ - LMINλ)/(QCALMAX-QCALMIN)) * (QCAL-QCALMIN) + LMINλ    (2) 

where: Lλ is the spectral radiance at the sensor with (Wm-2sr-1μm-1) unit; LMINλ and LMAXλ are the spectral 

radiance that is scaled to QCALMIN and QCALMAX with (Wm-2sr-1μm-1) unit, respectively. QCAL is the 

quantized calibrated pixel values in DN; QCALMIN and QCALMAX are the minimum and maximum quantized 

calibrated pixel value (corresponding to LMINλ and LMAXλ) in DN, respectively.  
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The values in Equations 1 and 2 were taken from (Chander & Markham, 2003) with reference made to the metadata 

which is contained in Landsat TM and Landsat OLI images.  

The obtained spectral radiance values from red and near-infrared channels were then converted to planetary 

reflectance using the Equation 3 (Anonymous, 2002, 2016):  

ρp = π Lλd2/ (ESUNλcosθs)                              (3) 

Where: ρp is planetary reflectance (unitless); π (3.14); Lλ (see above); d is the Earth–Sun distance in astronomical 

units; ESUNλ is the mean solar exo-atmospheric irradiance; θs is the solar zenith angle in degrees. All values were 

taken from images metadata.  

Finally, NDVI was calculated using the difference reflectance values of red and near-infrared channels over the sum 

of reflectance values of the red and near-infrared channels (Equation 4). NDVI was produced from calibrated and 

geometrically registered images and scaled in byte range. The NDVI values varies in the range of -1 to +1, where 

near to +1 values indicate green vegetation and near to -1 values indicates non-vegetated areas such as snow, water 

(Eidenshink, 1992).  

NDVI = (ρnearinfrared - ρred) / (ρnearinfrared + ρred)           (4) 

NDVI maps of the Develi Basin were classified into four categories as water, soil, sparsely vegetated soil, and 

densely vegetated soil. The NDVI values vary from -1 to +1. Positive NDVI values close to 1 demonstrate dense 

vegetation areas. In this study, pixels with NDVI values less than 0 were classified as water. Pixels with NDVI 

values between 0 and 0.2 were classified as soil. Pixels with NDVI values between 0.2 and 0.5 were classified as 

sparsely vegetated soil and those bigger than 0.5 were classified as densely vegetated soil (Table 1).  

Table 1. Land Cover Classes based on NDVI 

NDVI Value Land Cover Class 

NDVI < 0 Water 

0 > NDVI < 0.2 Soil 

0.2 > NDVI < 0.5 Sparse vegetated soil 

NDVI < 0.5 Dense vegetated 

Results 

NDVI was used to map land cover types in the Develi Basin for the years 1984, 1987, 2003, 2007, and 2014. The 

spatial patterns and distribution of land cover in the Develi Basin is shown in Figure 2. 
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Figure 2. NDVI Values for the years 1984, 1987, 2003, 2007, 2014 in the Develi Basin 

Over the entire study period, soil cover was the predominant land use type (Figure 2 and Table 2). Soil covered the 

largest area in 1984 (73%). However, soil cover decreased through years and was only 48% in 2014. Densely 

vegetated soil cover showed an increase (from 3% to 9%) from 1987 to 2014. On the other side, the area covered 

with water declined from 3% in 1984 to 0.1% in 2007 in the basin. Sparsely vegetated soil covered the largest area 

cover in 2003 with 45.4%, while it covered 20% in 1984.  
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Table 2. Percentage of Area of Water, Soil, Sparsely Vegetated Soil, Densely Vegetated in the Develi Basin in 

1984, 1987, 2003, 2007, and 2014. 

Land Cover 1984 

(Area %) 

1987 

(Area %) 

2003 

(Area %) 

2007 

(Area %) 

2014 

(Area %) 

Water Bodies 3 2 0.2 0.1 1 

Soil  73 50 50.4 60.4 48 

Sparsely Vegetated Soil 20 45 45.4 33.5 42 

Densely Vegetated Soil 4 3 4 6 9 

NDVI statistics were calculated for the years 1984, 1987, 2003, 2007, and 2014. The mean and maximum NDVI 

showed small changes from 1984 to 2014. Mean NDVI values varied between 0.21 to 0.26 and maximum NDVI 

varied between 0.79 to 0.86. The major changes detected in minimum NDVI values. Minimum NDVI value in 1984 

was the lowest (-0.91) and it was the highest in 2007 with a value of -0.5 (Figure 3). 

 

Figure 3. NDVI Statistics of the Develi Basin 

Figure 4 shows the NDVI changes from 1984 to 2014. The major changes were detected between 1984 and 2014, 

1984 and 1987, 1987 and 2003, 2003 and 2007, respectively. The sparse and dense vegetation cover showed a steady 

increase over the basin from 1984 to 2014, except for the 2007 year. Minor changes were seen between 2014 and 

2007. The major changes were obtained between 1984 and 2014. This change was because of the soil coverage in 

1984 surrounding the lakes and most parts of the basin are covered with vegetation and marshes in 2014. The less 

vegetation covered were calculated in 2007 and it originated by extreme weather situation over the basin. 
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Figure 4. Ndvi Changes for the Develi Basin during 1984-2014. The Changes were Calculated as (Second 

Year NDVI) – (First Year NDVI) 

The changes in land cover in the Develi Basin are closely linked with Develi Irrigation Project completed in 1988. 

The study results showed that land cover changed significantly in the study during 1984-2014. The main driver for 

changes was transformation of soil cover to sparsely vegetated soil or densely vegetated soil. Vegetated soil most 

probably refers to the irrigated or non-irrigated agricultural areas. As can be seen in Figure 4, major change in the 

basin was seen in the area irrigated after the irrigation project. 

Conclusions 
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This study focused on the determination of land cover changes based on remote sensing derived data in the Develi 

Basin. In this research, four Landsat TM images acquired in August 1984, July 1987, June 2003, and July 2007 and 

one Landsat OLI/TIRS image acquired in July 2014 were used for the analyses. The results indicate that the Develi 

Basin faces spatial changes.  

The objective of the study was to observe the land cover changes based on NDVI. The minimum NDVI for the years 

1984, 1987, 2003, 2007, and 2014 were -0.65, -0.65, -0.35, -0.47, and -0.72, respectively. The maximum NDVI for 

the years 1984, 1987, 2003, 2007, and 2014 were 0.81, 0.77, 0.81, 0.82, and 0.83, respectively. Four classes were 

determined to evaluate the land cover changes. In particular, densely vegetated, sparsely vegetated soil, soil, and 

water body classes were specified. The first two classes, densely vegetated and sparsely vegetated soil, showed an 

increase for the study period. The densely vegetated soil class covered 4% in 1984 of the area and increased to 

coverage of 9% in 2014, and the sparsely vegetated soil was also increased from 20% in 1984 to 42% in 2014. In 

brief, the vegetation cover increased during the study period due to construction of Develi Irrigation Project in 1988. 

The other two classes, soil and water bodies showed decreases in the region.  
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ÖZET 

Engellilik tüm dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Çünkü dünyada bir milyar insan 

farklı engel türlerinden dolayı sorun yaşamaktadır. Ülkemizde de sekiz buçuk milyon kişi engelleri nedeniyle 

güçlüklerle karşılaşmaktadır. Engelli nüfusun en büyük bölümünü zihinsel engelli grup oluşturmaktadır. 

Engelliliğin nedenleri  incelendiğinde neredeyse tamamına yakınının önlenebilir nitelikte olması; engellilikten 

korunmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Zihinsel engellilik, çocuğun yeterlikleri ile çevrenin 

istekleri arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir tür yetersizlik durumudur. Zihinsel işlevlerde ve 

uyumsal becerilerdeki sınırlılıklar nedeniyle daima özel eğitime ihtiyaç duyarlar. Zihinsel yetersizlikleri olan 

çocuğun aile yaşamına getirdiği bakım yükünden en fazla etkilenen kişi ise çocuğa birinci dereceden bakım 

vermek durumunda kalan annelerdir. Tüm anneler artan düzeyde kaygı, depresyon, umutsuzluk yaşamakta, evlilik 

ilişkileri bozulmakta ve kişisel uyumlarında azalma olmaktadır. Yapılan tüm bilimsel çalışmalar zihinsel engelli 

çocuğa sahip annelerin çeşitli ruhsal sorunlar yaşadığını göstermektedir. Bu nedenle zihinsel engeli olan çocuğa 

sahip aileler özelinde; verilecek olan destek hizmetleri annelerin bakım yükünü azaltmasının yanı sıra çocukların 

aldıkları bakım ve desteğinde artmasını sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, zihinsel engel, bakım yükü, psikiyatri hemşireliği. 

 

ABSTRACT 

 

Disability is one of the most important health issues in the world and in Turkey. It is estimated that one billion 

people are having difficulties due to various types of disabilities. In Turkey, 8,5 million people are estimated as 

disabled, and mental disabilities appears as the majority of this group. When the causing factors of disabilities are 

considered, it shows the importance of the protection of disabilities as almost all of them are preventable. Mental 

disability is a condition of insufficiency between the abilities of the child and the requirements of his/her 
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environment. These children would need a special care and education due to the limitations of their adaptive 

abilities. In the families of the children with disabilities, the mother is the primary source of care and the person 

who is mostly influenced by the burden of care. Consequently, it has been observed that the mothers with disabled 

children show increased level of anxiety, depression, desperation, and problems in their marriage with a decreased 

level of adaptation. Research show that those mothers also face with psychological issues. Therefore, providing 

support for the families with mentally disabled children would reduce the burden of care for mothers, by endorsing 

the nurture of those children. 

 

Keywords: Disabilities, mental disability, burden of care, psychiatric nursery 
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GİRİŞ 

Dünya nüfus tahminlerine göre, bir milyardan fazla insanın veya (2010) dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin 

bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin edilmektedir. 15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak 

durumunda olan kişi sayısını Dünya Sağlık Araştırması (World Health Survey) 785 milyon (% 15.6) olarak 

belirtirken, Küresel Hastalık Yükü (Global Burden of Disease) çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) 

olarak tahmin etmektedir (D.E.Raporu 2011). 

Ülkemizde ise Resmi kayıtlara göre 1.536.306 kişi engellidir. Engelli bireylerimiz  ülke nüfusumuzun %12,29’unu 

oluşturmaktadır. Bu da 8.5 milyon insana tekabül etmektedir Günümüzde insan hakları ile ilgili çalışmalara hız 

verilmiş olup bu çalışmalara paralel olarak engelli bireylerle ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır (İnal, 2009). 

Her birey birbirinden farklı bir bilişsel yapı ve yetenekler ile dünyaya gelmektedir. Zihinsel engelli çocukların 

tanınması, onların sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve nitelikli olarak daha üst düzeylere 

çıkabilmeleri çok önemlidir. Engelli bakım hizmetleri evde bakım ve ilgili kurumlarda bakım hizmetleri şeklinde 

yürütülmektedir.Toplumumuzda her iki bakım şeklinde de çok zorlanan anneler olmaktadır. Bu anlayışla; zihinsel 

engelli çocukların gelişimlerine yönelik sosyal destek oluşturmak, kişisel özelliklerine göre eğitim almalarını ve 

bağımsız olarak günlük yaşam becerileri geliştirmelerine imkan sağlamak en temel insani sorumluluk olmalıdır. 

Bu da bakım veren annelerin yükünü azaltmada çok önemlidir (MEB.E.H.Ankara 2013). Psikolojik ve 

sosyoekonomik anlamda en fazla desteğe ihtiyacı olan anneler, çocuklarına bakabilmek için yaşamlarının tüm 

alanlarından belli ölçülerde vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar. Engelli çocuklarına bakım veren annelerde bu 

yaşadıkları zorluklar bakım yüküne neden olmaktadır. Bu da annelerin gerek sağlıklarını gerekse sosyal 

yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Zihinsel engellilik sadece bireyi değil, ailesini de ekonomik, sosyal ve 

psikolojik yönden etkileyen önemli bir sorundur. 

Zihinsel engelli bireylere sağlanacak etkili hemşirelik bakımı, bu bireylerin ve ailesinin doğru ve yeterli bakım 

almasını sağlayacağı gibi aile üzerindeki yüklenmeleri de azaltacaktır. Bu amaçla yapılan çalışmalar ve 

planlamalar çok önemlidir.(Köşgeroğlu ve Boğa, 2018). 

 

Sağlık ve Engellilik 

Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı 

değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma 

olasılığının bulunmadığı, gelir dağılım  dengesizliğinin  yarattığı  ruhsal  ve fiziksel engellerin giderilemediği 

toplumlarda kişinin tam iyilik halinde olması olanaksızdır (Fişek, 1997). 

Dünya Sağlık Örgütü, engelliliği  sosyal dezavantaj olarak tanımlamaktadır (WHO,1981).. Yani belli ölçülerde 

sosyal yaşamdan çekilmeyi anlatmaktadır. 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kabul ettiği, Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi'nde engelli tanımı; “Normal 

bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal 
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yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar" olarak 

belirtilmektedir (Gündüz,1996). En son 25.04.2013 tarihinde değişen 5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanunu’na 

göre1: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini 

çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama 

güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi”, engelli 

olarak tanımlanmaktadır (25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanun). 

 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ENGELLİLİK SINIFLAMASI 

Engellilik çeşitlerini kesin ölçütlerle ayırmak her zaman mümkün olmamaktadır. Kalıtsal,doğumsal,sonradan 

edinilen gibi süreçler içerdiği için nedenlerine göre sınıflamak doğru bir yaklaşım olacaktır.  

Noksanlık (Impairment); Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya fiziksel  bir noksanlığı veya 

dengesizliği ifade eder. Yeti yitimidir (Yumuşak, 2014). 

Özürlülük (Disability); Sağlık alanında, ''sakatlık'' bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek 

bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder 

(MEB.E.H.,2013). 

Maluliyet (Handicap); Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda,    kişinin yaş, cinsiyet, 

sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan 

dezavantajlı bir durumu ifade eder (Koca, 2013). 

Farklı Nedenlere Bağlı Olarak Oluşan Engellilik Türleri 

Ortopedik engelli (Tekerlekli sandalyeye bağlı engelli); kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik veya 

fonksiyon kaybı olan kişilerin engel grubuna girmektedir. (Öztürk, 2011). 

Görme engelli; tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı olan bireylerdir. Göz protezi kullananlar, renk 

körlüğü, gece körlüğü de bu gruba girer (Özbey, 2007). 

İşitme engelli; tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olanlardır. İşitme cihazı kullananlar da bu 

gruba girer (Öztürk, 2011). 

Konuşma engelli; herhangi bir sebeple konuşamayan veya konuşmanın hızında, ifadesinde bozukluk olan veya 

ses bozukluğu olanlar bu engelli grubuna girer. (Öztürk, 2011). 

Zihinsel engelli; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan bireyler bu engelli grubundadır. Zeka geriliği olanlar, 

Down sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine yol açmışsa) bu gruba örnek engelli gruplarını oluşturmaktadır 

(Çavuşoğlu, 2013). 
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Kronik hastalıklar; kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve 

tedavi gerektiren hastalıklardır (Kan hastalıkları, kalp- damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları) (Engelli 

yönetmeliği 2012). 

Zedelenme sapma; bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, bir 

yapı ya da işleyiş bozukluğu olur. Vücudun bir parçasının olmayışı, eksik oluşu, işlemeyişi gibi. (Öztürk, 2011). 

Kısa boya bağlı engellilik; büyüme hormonu eksikliği, çölyak hastalığı, sendromik boy kısalıkları ve beslenme 

bozukluklarına bağlı boy kısalıkları en sık rastlanan nedenler arasındadır. (Demirel, 2005). 

Spina Bifida (Omurgaya bağlı) engellilik;ayrılmış veya açık omurilik demektir. Omuriliğin herhangi bir 

bölgesinin bozuk gelişimine verilen isimdir: (Berker ve Yalçın, 2000). 

Down sendromu; insanlarda en sık görülen kromozom anomalisi türüdür. Zeka geriliği yapması ve erken yaşta 

ölüme neden olması nedeniyle önemlidir.En sık ortaya çıkma şekli (%95) 21 numaralı kromozomdan üç adet 

bulunması şeklinde olur (Kavak ve Yiğiter, 2016).  

Serebral palsi; gelişmesini tamamlamamış merkezi sinir sisteminde oluşan hasar nedeni ile hareket ve duruş 

bozukluğu, bilişsel sorunların da görülebildiği erken çocukluk çağında en sık görülen sorunlar bütününün ortak 

adlandırılmasıdır (Günel, 2009). 

Epilepsi (Sara); beyindeki elektriksel dengenin aniden geçici olarak bozulmasıyla ortaya çıkan nöbetler halinde 

kendini belirten bir hastalıktır (Turanlı, 2014). 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; bilgiyi öğrenme ile ilgili sorun yaşanmasıdır. Okuma-

yazma,matematik becerilerinde bozukluk olarak görülür. (Özmen, 2011). 

Zeka geriliği (Mental retardasyon); bilişsel yetersizlik (Intellectual Developmental Disorder). Gelişimsel 

periyotta ortaya çıkan; kavramsal, sosyal ve yaşamsal beceri (practical) alanlarında ortaya çıkan bilişsel ve 

uyumsal işlevsellikte yetersizliktir. ( Kılınçaslan, 2013). 

Otizm ve öğrenme güçlüğü; genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu merkezi sinir sisteminin kimyasal 

yapısındaki bozukluktur. (Erden, 2014). 

 

DÜNYADA ENGELLİLİK SIKLIK VE YAYGINLIĞI 

Dünya Sağlık Araştırması engelli bireyler arasından 110 milyon kişinin (% 2.2) işlevlerini yerine getirme konusunda 

çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin etmektedir.  Küresel Hastalık Yükü (Global Burden of Disease) “şiddetli 

engellilik” yaşayan kişi sayısını 190 milyon (% 3.8) olarak tahmin etmektedir. Yine 13 milyonu (% 0.7)“şiddetli 

engellilik” olmak üzere 0-14 yaş arasındaki çocukların 95 milyon  civarında  olduğu  tahmin  edilmektedir 

(D.E.Raporu, 2011). 
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Daha çok geri kalmış ve gelişmekte olan   ülkelerde   yoğun   olarak bulunan engellilerin içinde   yaşadıkları   

toplumun   eğitim ve sosyoekonomik seviyelerinin düşük olması, engellilik düzeylerini yükseltmektedir (İnal, 2009). 

World Health Survey 2002-2004 yılları arasında 59 ülkede yaptığı prevalans çalışmasında ortaya koyduğu bir gerçek 

ise; tüm ülkelerde en yüksek engellilik prevalansı; kadınlar, yaşlılar ve ekonomik açıdan yoksulluk çeken 

savunmasız ve hassas (hamileler,bebekler,evsizler,yaşlılar vb.) gruplarda görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü bazı 

ülkelerde engellilik durumunun nedeninin %25'e varan oranlarda şiddet ve yaralanmalar olduğunu belirtmektedir.. 

Uluslararası İşçi Organizasyonu'na (Internation Labour Organisation) göre; çalışma yaşında  olan insanların yaklaşık 

386 milyonu engellidir

 

TÜRKİYE’DE ENGELLİLİK SIKLIK VE YAYGINLIĞI 

 

2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre 1.536.306 kişi 

engelli olarak kabul edilmektedir. Engelli bireylerimiz ülke nüfusumuzun %12,29’unu oluşturmaktadır. Bu da 8.5 

milyon insana tekabül etmektedir. Erkeklerde engellilik oranı %11.10 iken, bu oran kadınlarda %13.45 olarak 

tespit edilmiştir (İnal, 2009). 

ZİHİNSEL ENGELLİLİK 

Zihinsel engellilik, bireyde kalıcı yetersizlik oluşturan, yaşam boyu gözlem, kontrol, bakım, tedavi ve rehabilitasyon 

gerektiren önemli bir bozukluktur (Çavuşoğlu, 2004). Gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumlu davranışlarda 

görülen yetersizliğe ek olarak zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumu olarak ifade edilen zihinsel 

engel ile ilgili zekanın tanımının, zihinsel engelin sınıflandırılmasının ve özelliklerinin bilinmesi gerekir. 

Zihinsel Engellilerin Sınıflandırılması 

Hafif Düzeyde Yetersizlik ( 50-55’den 70’e) Eğitilebilir Zihinsel Engelliler; (Ay ve Eroğlu, 2005). 

Orta Düzeyde Yetersizlik (35-40’tan 50-55’e) Öğretilebilir Zihinsel Engelliler 

Ağır Düzeyde Yetersizlik (20-25’ten 35-40’a ); Çok Ağır Düzeyde Yetersizlik (20-25’ten daha aşağı (Ulusoy ve 

Dilmaç, 2009). 

 

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNENİN YÜKÜ 

 

Özellikle engelli bireyin bakımından birinci derecede sorumlu olan kadınlar, desteklenmeye en çok gereksinim 

duyanlardır. Kadınlar engelli bireyin bakımı için çalışma yaşamından vazgeçmekte, kişisel amaç ve isteklerini 

ertelemektedir (Demirbilek, 2002). 
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Doğan çocuğun zihinsel engelli olması aile yaşantısında alışılmış durumların ve eşler arasındaki evlilik 

ilişkilerinin bozulmasına neden olabilmektedir. Toros (2002), zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin evlilik 

uyumları düştüğünde depresyon ve anksiyetelerinin arttığını bulmuştur. Bu durumdan, aile üyelerinden en fazla 

annenin etkilendiği görülmektedir. Annedeki bu olumsuzlukların nedenleri sıralamasında ilk ve en önemli yeri; 

zihinsel engelli bir çocuk dünyaya getirmenin yarattığı stres almaktadır. Buna fiziksel, maddi ve psikolojik 

sorunlar, ailede engelli kardeşin olması, ailede zorunlu değişikliğe neden olan roller, aile üyelerinin, arkadaşlarının 

ve akrabalarının verdiği olumsuz tepkiler olarak belirtilmektedir (Evcimen,1996 ve Damiani 1999). Stresten 

dolayı evlilik ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesi,eşinden yeterli desteği alamaması sonucu öfke, küskünlük, 

çaresizlik ve umutsuzluk duygularına kapılması annenin yükünü daha da artırmaktadır. Annenin bakım vermede 

öncelikli rolü üstlenmesinin yanında bu kadar sorunla baş etmeye çalışması annenin daha çok öfkelenmesine ve 

aile ortamına yansıtmasına neden olmaktadır (Sarı,Baser ve Turan, 2006). Yetersizliği olan çocuğun 

sorumlulukları annenin çok zamanını aldığı için diğer çocuklar ihmal edilebilmektedir. Annenin ilgi ve 

sevgisinden yoksun kalan diğer kardeşlerin de sosyal ve psikolojik olarak desteklenme ihtiyacı doğmaktadır. Bu 

durum da annede duygusal yükü artırmaktadır. Zihinsel yetersizliğin geri dönüşsüz ve düzeltilemez olması 

nedeniyle bakım vermenin getirdiği olumsuz fiziksel, duygusal, sosyal ve maddi sonuçların algılanış ve 

yorumlanış biçimi ile ilişkili psikolojik yük; zihinsel engelli çocuk annelerinin depresyon olgusunu artırmaktadır 

(Sivrikaya ve Tekinarslan, 2013). Annenin sosyal yaşamın her alanında tehlikeleri tanımayan çocuğu sürekli 

denetleme ve ailenin diğer bireylerinin gereksinimlerini karşılamaya çalışma, aile ortamında düzeni devam 

ettirmeye yönelik uğraşları duygusal yükünü artırmaktadır.

Yapılan çalışmalarda, zihinsel engelli çocuğu erkek olan annelerin, kız annelerinden daha fazla stres yaşadıkları 

tespit edilmiştir (Özekes, Girli ve Sarısoy, 1998). 

Eğitim düzeyi düşük olan annelerin daha fazla umutsuzluk yaşadığı ve sosyal desteklerinin düşük olduğu 

belirlendi(Karadağ'ın 2007). Toplumun bakış açısından her zaman rahatsız olan ve ayrıca sürekli aile içi sorun 

yaşayan, çocuğunun geleceğinden kaygı duyan, hayal kırıklığı ve suçluluk duygusu yaşayan, tedavi sürecinde 

güçlük çeken ve çocuğunun aileye ek masraf getirdiğini ifade eden annelerin sosyal desteklerinin düşük, 

umutsuzluk düzeylerinin yüksek olduğu belirlendi. 

Engelli çocuk anneleri grubu içinde en fazla stres yaşayanlar zihinsel engelli çocukların anneleridir.Zihinsel 

engelli çocuğun bakımına yönelik sorumluluğun neredeyse tamamını üstlenen anneler, iş yaşamlarından, sosyal 

yaşamlarından vazgeçmişlerdir (Duygun, 2001). Özellikle sosyal yaşam  izolasyonu depresyon olgusunda önemli 

bir yere sahiptir. Annelerin çevresiyle yaşadığı iletişim sorunları, evlilik ilişkilerindeki bozulma, çaresizlik ve 

yalnızlıktan dolayı kişisel uyumlarındaki bozulma düşük benlik saygısını da beraberinde getirmektedir (Uğuz ve 

Toros, 2004). 

Annenin engelli ve engelsiz çocuklarını sağlıklı büyütebilmesi ve aile içindeki rollerini yerine getirebilmesi için 

tüm destek birimlerinin yardımcı olması gerekmektedir (Lafçı, Öztunç ve Alparslan, 2014). Zihinsel engelli 

çocuğun eğitimi, tedavi ve rehabilitasyonu için toplum ve ruh sağlığı hemşirelerinden alacağı profesyonel destek 

ve yardım yukarıda sayılan tüm sorunlarıyla boğuşan anneye umut ışığı olacaktır. Annelerin ve çocuklarının bu 
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destek programlarından profesyonel anlamda yararlanabileceği en önemli devlet kurumu ise, Toplum Ruh Sağlığı 

Merkezleri'dir. 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN EVDE BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 

 

           Bireylerin bakım gereksinimlerinin ev ortamında karşılanması şeklinde tanımlanabilen evde bakım 

hizmetleri; hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, ev ekonomisti ve bakım 

destek elemanı gibi farklı meslek ve branş üyelerinin iş birliği ve eş güdümü ile sürekli, kapsamlı ve organize bir 

biçimde sunulan koruyucu ve tedavi edici hizmetler bütünüdür. Evde bakım hizmetleri, bakıma muhtaç özürlü 

bireye ve aileye verilen her türlü desteği kapsamaktadır.  

Bakıma muhtaç bireylerin kendi evlerinde olabildiğince uzun, bağımsız, rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını 

ve kurum bakımının olabildiğince geciktirilmesini sağlamak önemlidir.Evde bakım hizmetleri ile bakıma muhtaç 

bireylerin sadece tıbbi bakım ihtiyaçları değil, sosyal bakım ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Sosyal bakım 

hizmetleri teknik olarak ADLs (Activities of Daily Living) olarak adlandırılan yemek yeme, banyo, tuvalet, 

giyinme, soyunma, hareket etme gibi günlük yaşam aktiviteleri ile IADLs (Instrumental Activities of Daily Living) 

olarak adlandırılan ev işleri, yemek yapma, alışverişe gitme gibi yardımcı günlük yaşam aktiviteleri desteğini 

içermektedir(MEB. E.B. Hizmetleri, 2013). Ülkemizde bir sağlık profesyoneli olarak yaklaşık 50 yıllık üniversite 

düzeyinde eğitim geçmişi olan hemşirelik mesleğinin iş gücünden tedavi hizmetleri içinde yararlanılmakta, halk 

sağlığı hemşireliği olarak da alanda çalışan hemşireler özellikle ana çocuk sağlığı hizmetlerinde görev 

almaktadırlar.

Zihinsel engelli bireyin bakımında özellikle halk sağlığı hemşirelerinin güçlendirilmesi ve rollerinin arttırılması 

gerekmektedir.  Ülkemizde  konu  ile ilgili olarak yalnızca 2005 yılı içinde yürürlüğe girmiş "Evde Bakım 

Hizmetinin Sunumu Yönetmeliği" bulunmaktadır. Evde bakım hizmeti yönetmeliğinde, "hastanın talebi ve 

hizmetin gereklerine göre gece ve gündüz, hafta sonu ve tatil günleri dahil olmak üzere gerektiğinde 24 saat 

kesintisiz hizmet verilebilecek şekilde olmalıdır" (http://www.ailehekimligi.gov.tr) hükmü olmasına rağmen bu 

birimde çalışan sağlık personeli yetersizliğinden dolayı hizmet yeterince etkili olmamaktadır. Yalnızca engelli 

çocuk ve bireylere, içinde hemşirenin de bulunduğu engelli çocuklara bakım verebilecek bilgi ve beceriye sahip 

bir sağlık ekibi tarafından sunulan, evde bakım hizmetine gereksinim vardır.Zihinsel engelli çocuk ve ailelerine 

yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde birinci basamakta görev yapan ebe ve hemşirelere önemli 

sorumluluklar düşmektedir. (Köşkeroğlu ve Boğa, 2011). 

Anne-babaların engelli olan çocuğun özel gereksinimleri ve bakımı ile baş etmeyi öğrenmeleri için sürekli desteğe 

ve yardıma gereksinimleri vardır. (Coşkun, 2013). Hemşirenin, zihinsel engelli çocuğun farklılıklarına yönelik 

ebeveynler ile iş birliği yaparak bakım ve aktivite planına ilişkin eğitim yapmalıdır. Ebeveynler çocuğun engel 

durumu, yetersizlik düzeyi, kısıtlılıkları, çocuğun yeterliliğini arttırıcı girişimler ve gelecekte yaşamını kendi 
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başına idame ettirebilmesi için yapılabilecekler konusunda bilgiye gereksinim duyarlar. Hemşire çocuk ve ailenin 

bu konudaki bilgi gereksinimlerini karşılamalıdır. 

Hemşireler; ayrıca ebeveynlerde yetersizlik duygusu, kişilerarası ilişkilerde bozulma, kronik hastalıklı bireye karşı 

uzun süreli bakma sorumluluğunun olması, kendi hastalıkları/ölümleri halinde engelli çocuklarına gelecekte kimin 

bakacağı endişesi nedenleriyle ümitsizlik ya da kronik keder sıklıkla yaşanabilmektedir (Köşgeroğlu ve Boğa, 

2011). Hemşireler, öncelikle ölüm korkusu ya da ümitsizlik duygusuyla baş etmelerinde ve diğer tüm sorunlarının 

çözümünde profesyonel destek alabilmeleri için aile bireylerini Toplum Ruh Sağlığı bölümlerine yönlendirmeli, 

benzer sorunu olan ailelerle birlikte zaman geçirmelerini sağlayıcı planlar yapmalı, engelli bireylerin bakımı 

konusunda devletin  sağlamış olduğu olanaklar konusunda aileleri bilgilendirerek, ilgili kurum ve kuruluşlara 

yönlendirebilmelidir. Çünkü zihinsel engellilik sadece bireyi değil, ailesini de ekonomik, sosyal ve psikolojik 

yönden etkileyen önemli bir sorundur. Zihinsel engelli bireye sağlanacak etkili hemşirelik bakımı, zihinsel engelli 

bireyin ve ailesinin doğru ve yeterli bakım almasını sağlayacağı gibi aile üzerindeki yüklenmeleri de azaltacaktır. 

Bunu sağlayabilmek için de hemşirelerin rehberi; Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli olmalıdır.  

Ülkemizde hemşireler profesyonel anlamda birey ve ailenin sorunlarının saptanmasında ve çözümünde yurt 

dışında geliştirilen Hemşirelik Bakım Modelleri'ni son yıllarda yaygın olarak kullanmaktadırlar. Bu modellerin 

içinde büyük ölçüde kabul gören model ise Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli’dir. 1970 yılında N. 

Roper, W. Logan, A. T. Tierney tarafından geliştirilen bu model, 12 temel yaşam alanını  içerir. Hemşirelik 

mesleğinin amacı; hasta bireyin iyileşmesini ve bağımsızlığını kazanmasına yardım etmek, bireysel ve toplumsal 

sağlığı korumak ve geliştirmektir. Bu amaca ulaşmada hemşireler; bakım verici, karar verici, koruyucu-gözetici- 

savunucu, yönetici, rehabilite edici, rahatlatıcı, eğitici ve danışmanlık rollerinin tümünü kullanırlar. Yaşam 

Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli, hemşirelik uygulamalarının temel öğesi olan koruma, yardımcı olma ve 

bağımlı fonksiyonlara odaklanır. Bu nedenle bu model, hemşireliğin gerçek dünyasıyla ilgilidir ve deneyimlere 

dayalı belki de tek modeldir. Zihinsel engelli bireyin bakımında hemşire; fiziksel, psikolojik, bilişsel, ekonomik 

özellikleri yanında yaşam becerilerini yapabilme durumlarını dikkate almalı, sorunlara yönelik uygun hemşirelik 

tanısı geliştirebilmeli, hemşirelik girişimlerini planlayarak uygulayabilmelidir(hemşirenin psikiyatri hemşireliği  

eğitimi  almış  olması  tercih edilen bir özellik olmalıdır) (Köşkeroğlu ve Boğa, 2011). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bireyin bedensel, ruhsal ve bilişsel fonksiyonlarındaki hasarlar nedeniyle meydana gelen kayıpların yarattığı 

dezavantajlar, engellilik olarak tanımlanmaktadır.Bu dezavantajların ortadan kaldırılması, engelli bireylerin de 

diğer bireylerle fırsat eşitliği içerisinde toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması devletin en önemli sosyal 

hizmetlerinden biridir. Engelli bireylere bakım veren ve çok büyük yük altında olan ailelerin isteği de bu 

doğrultudadır. 

İnsanları engelli ve engelsiz diye ayrıştırmanın sınırı yoktur.Engelli veya engelsiz; insan vardır. Bu üst noktaya 

ulaşabilen toplumlar gelişmiş demektir. Bu kapsamdaki gelişme; engelli insana sahip çıkarak değil, engelli ile 

engelsiz arasındaki farkı ortadan kaldırarak sağlanır.. Özellikle zihinsel engelli çocuğa sahip ailelere bakış açımız 

bu pencereden olmalıdır. Asıl amaç engelli bireye sahip ailelerin hep birlikte sosyal yaşam içinde normal 
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yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan sağlamaktır. Ailelerin yükünü hafifletmenin yolu onları dışlamamak ve 

farklı gereksinimlerini giderebilecekleri sosyal politikalar üretebilmektir.  

Zihinsel engelli bireyler ve annelerin hayata katılımları için ; 

 Zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlerin uyumsal becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve destek 

çalışmaları,benlik algısı ve saygısını geliştirecek profesyonel yardımların alınması, sosyal gelişimlerini 

sağlamak için akranlarıyla düzenli ve sürekli ilişki kurabilecekleri sosyal ortamların oluşturulması, 

 Zihinsel engelli bireylerin eğitiminde ailenin katılımının önemli rol oynadığı ve aile üyelerinin engelli 

çocuklarına destek olabilmek için önce kendilerinin destek almalarının gerekli olduğu düşünülürse, 

ailenin psiko-sosyal, duygusal, ekonomik olarak desteklenmesi ve bilgilenme ihtiyacı ile geleceği 

planlama gereksinimlerinin

            karşılanması oldukça önemli görülmektedir. Bu nedenle, zihinsel engelli bireylerin ve        ailelerinin 

toplumsal yaşama daha aktif olarak katılımlarının sağlanması için tıbbi tedaviye ek olarak, eğitim, rehabilitasyon, 

bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi, 

 Toplumu meydana getiren en küçük ve temel sosyal kurum olan ailenin pek çok görevi, gelişen ve 

değişen koşullar karşısında bazı kurumlara geçmiş olmasına rağmen; eğitim, koruyucu sağlık, beslenme, 

barınma gibi sosyal ve biyolojik ihtiyaçlardaki payı eksilmemiştir. Ailedeki bir bireyin özel gereksinimli 

olması tüm aileyi ve yakın akrabaları doğrudan etkileyen bir durumdur. Dolayısıyla bu durumdan 

etkilenen herkesin bir şekilde aile eğitimi ve rehberliği desteği alması, 

 Zihinsel engelli ve psikiyatrik hastalık tanısı almış bireyler genellikle toplumdan izole bir yaşam 

sürdüklerinden ciddi bir iş gücü kaybı yaşanmaktadır. bu bireylerin istihdamı için gerekli düzenlemelerin 

yapılması, 

 Çağdaş uygulamalara ve insan hakları sözleşmelerine göre kişileri toplumsal yaşamın içinde olmasına 

olanak sağlayan, yalıtmayan, uluslar arası standartlarla uyumlu, toplum-temelli ve insan-odaklı 

hizmetlerin planlanması, 

 Zihinsel engelli ve psikiyatrik hastalık tanısı almış bireylerin, kendilerini doğrudan ilgilendiren politika 

ve hizmetlerin tespit edildiği karar alma süreçlerine etkin olarak katılma olanakları bulunmamaktadır. 

Hizmetlerin planlanmasında, politikaların oluşturulma süreçlerinde bu bireylerin de katkı ve katılımının 

alınması, 

 Engeli önlemede halk sağlığı ve ana çocuk sağlığı hemşireleri ev ziyaretleri sırasında gebe takipleri, 

doğum, bebek ve çocuk izleme hizmetlerini verirken bilinçli ve dikkatli gözlem yapmaları önerilebilir. 

 

Son söz olarak; zihinsel engelli bireylerde de engellilik düzeylerine göre bazı iyileşmeler görülse bile yaşam boyu 

sürmesi, bireyin ve bakım verenlerin üretkenliğini ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Zihinsel engelli birey ve 

ailelerini yalnız bırakılmaması, resmî ve resmî olmayan destek çalışmalarını güçlendirecek politikalar üretilip 

uygulamaya konulması hem engelli bireyleri hem de aileleri rahatlatıcı ve topluma uyum sağlayıcı sonuçları 

beraberinde getirecektir. 
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Özet 

Ağır metal kirliliği, bulunduğu havzanın çevresinde veya içinde yaşayan tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli 

türlerin ve biyolojik toplulukların yok olmasına da ortam hazırlar. Organik moleküller aksine, inatçı ve bozulmaya 

dayanıklı olduklarından iyileştirici faaliyetler gerekmektedir. Bu nedenle evsel ve endüstriyel atıksular içindeki 

ağır metal kirliliğinin, su yapılarına deşarjından önce mutlaka giderilmesi gerekir. Bu amaçla kullanılan fiziksel 

ve kimyasal metotlar hem çok pahalı hem de ikincil atık oluşturduğu için biyolojik arıtım teknolojileri 

araştırılmaktadır. Fitoremediasyon, bitkilerle arıtım, son yıllarda oldukça sık kullanılmaya başlayan yeşil bir 

teknolojidir. Yerinde uygulanabilme, düşük maliyet, ikincil atık oluşturmama, birden fazla ağır metal ile kirlenmiş 

sucul ortamın iyileştirilmesinde kullanılabilme gibi olumlu özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir. Ağır 

metalleri akümüle etme özelliğine sahip sucul bitkilerle, su yapıları içinde bulunan ağır metallerin bitki bünyesine 

alınması sağlanır. Yüksek metal biyoakümülasyonu gösteren sucul bitkiler (makrofitler) ile endüstriyel 

atıksulardan metal giderimi için de iyi sonuçlar alındığı literatür taraması sonucunda gözlenmiştir. 

Fitoremediasyon teknolojisi kullanılarak sanayi bölgelerinde düşük maliyetle etkin bir arıtım sistemi kurulup ağır 

metalden arındırılmış sular, doğal ortama deşarj edilebilir. Sucul makrofitler kullanılarak yapılan fitoremediasyon 

yeni bir ekolojik alan olmakla birlikte büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle de Salvinia türleri ile ağır metal 

akümülasyonu literatürde iyi sonuçlar vermiştir. Bu çalışmada bitkisel arıtım yöntemleri ile özellikle de sucul 

bitkiler ile yüzeysel sulardan ve endüstriyel atıksulardan ağır metal giderimi anlatılacaktır. Çalışmada 

fitoremediasyonda kullanılan arıtım mekanizması, ağır metal arıtım potansiyeli, kullanılan makrofit türleri ve 

uygulama örnekleri üzerinde durulacak, ağır metallerin daha düşük maliyetle ve doğal olarak arıtımı konusunda 

bitkisel arıtımın rolü incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Bitkisel arıtım, Makrofit, Sucul sistem, Toksik metaller 

Abstract 

Heavy metal pollution, pave the way also for destroy of various species and biological communities as well as 

damage to all living around or in of the basin. Unlike organic molecules, remedial activities are needed since heavy 

metals are persistent and resistant to degradation. For this reason, the heavy metal pollution in domestic and 

industrial wastewater must be eliminated before discharge into water structures. As the physical and chemical 
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methods used for this purpose are both very expensive and secondary waste generated, biological treatment 

technologies are being investigated. Phytoremediation is a green technology that has been used quite often in 

recent years. It is preferred because of its positive properties such as on-site application, low cost, secondary waste 

not generation, and the ability to be used in the treatment of aquatic environment contaminated with multiple heavy 

metals. With the aquatic plants which have the ability to accumulate heavy metals, heavy metals in water structures 

can be taken to the plant structure. It has been observed as a result of literature review that good results are obtained 

for aquatic plants (macrophytes) showing high metal bioaccumulation and for metal removal from industrial 

wastewaters. By using phytoremediation technology, an effective treatment system can be established at low cost 

in industrial areas and the water purified from heavy metals can be discharged to natural environment. The 

phytoremediation made using aquatic macrophytes has a great potential with a new ecological area. Especially 

heavy metals accumulation with Salvinia species gave good results in the literature. In this study will be explained 

heavy metal removal from surface waters and industrial wastewaters, especially with aquatic plants, with 

phytoremediation. In the study, it will give point to treatment mechanism used in phytoremediation, the heavy 

metal treatment potential, the types of used macrophytes and application examples and it will be investigated the 

role of phytoremediation about natural treatment and at lower cost of heavy metals. 

Keywords: Phytoremediation, Macrophyte, Aquatic system, Toxic metals 

 

1. Giriş 

Eski zamanlardan beri, özellikle sanayi faaliyetleri sonucu petrol, yağ, klorlu hidrokarbonlar, radyoaktif atıklar, 

sentetik deterjanlar, pestisitler, yapay ve doğal tarımsal gübreler, ağır metaller gibi kirleticiler atmosfere, 

hidrosfere ve biyosfere yayılmaktadır. Bu kirleticiler arasında bulunan ağır metaller, çevre açısından en ciddi 

kirleticiler olarak kabul edilmektedir. Çünkü ağır metal içeren kirleticiler sucul ortamlarda veya sucul canlılarda 

birikim gösterebilir. Ağır metaller, toprak ve su kaynakları gibi deşarj edildiği alanlarda toksik etki gösterdiğinden, 

doğal yaşam ve insanlar için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle evsel ve endüstriyel atıksular içindeki ağır metal 

kirliliğinin su yapılarına deşarjından önce mutlaka giderilmesi gerekir. Bu amaçla kullanılan fiziksel ve kimyasal 

metotlar hem çok pahalı hem de ikincil atık oluşturan teknolojiler olduğu için biyolojik arıtım teknolojileri 

araştırılmaktadır. Ağır metaller, su kaynaklarına, endüstriyel atıklar veya asit yağmurlarının toprak ve kayalardaki 

ağır metalleri çözmesi ve çözünen ağır metallerin ırmak, göl ve yeraltı sularına ulaşmasıyla geçerler (Şekil 1). 

Kirlenmiş ortamlardaki metal kalıntıları, sucul ekosistemlerde flora ve fauna tarafından akümülasyona uğrayarak, 

insan besin zincirine girebilir ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir (Gheorghe vd. 2017). 
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Şekil 1. Sucul Ekosistemleri Etkileyen Metal Kontaminasyon Kaynakları (Gheorghe vd. 2017). 

 

Ağır metaller, endüstriyel atık suların içme sularına karışması yoluyla veya ağır metallerle kirlenmiş partiküllerin 

tozlaşması yoluyla da hayvan ve insanlar üzerinde etkin olurlar (Dikmen Usta, 2008). Ağır metallerin çevreye 

yayınımında etken olan en önemli endüstriyel faaliyetler çimento üretimi, demir çelik sanayi, termik santraller, 

cam üretimi, çöp ve atık çamur yakma tesisleridir. Tablo 1’de bazı endüstrilerden atılan metal türleri verilmiştir.  

 

Tablo 1. Temel Endüstrilerden Atılan Metal Türleri (Rether, 2002) 

Endüstri Cd Cr Cu Hg Pb Ni Sn Zn 
Kağıt Endüstrisi - + + + + + - - 

Petrokimya  + + - + + - + + 
Klor - Alkali Üretimi + + - + + - + + 
Gübre Sanayi  + + + + + + - + 
Demir - Çelik Sanayi  + + + + + + + + 
Enerji Üretimi (Termik) + + + + + + + + 

 

Ağır metal kirliliğine bağlı olarak sucul canlılarda tür sayısının azaldığı, bazı türlerin ortamdan kaybolduğu ya da 

ağır metallere toleransı yüksek olan türlerin ortamda baskın olduğu görülebilmektedir. Özellikle sucul canlıların 

karaciğer ve solungaç gibi dokularında birikmekte ve besin zincirine girişim yapmaktadırlar. Ağır metallerin sucul 

ortamlardaki taşınım, çözünme, çökelme, kompleks oluşumu, adsorpsiyon ve biyoakümülasyon mekanizmaları 

oldukça karmaşık süreçler olup, suyun fizikokimyasal özelliklerinden etkilenmektedir. Ayrıca sedimanda 

depolanan metaller, sedimanda gerçekleşen oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarından doğrudan veya dolaylı 

olarak etkilenmektedirler (Dereli Metin vd. 2017).  
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2. Ağır Metallerin Giderim Yöntemleri 

Atıksu arıtımında temel amaç, suyun kirlilik derecesinin kullanım amacına göre istenilen düzeye getirilmesidir. 

Son yıllarda hem atıksu üretim miktarını azaltmak hem de arıtılan suyun kalitesini artırmak için ağır metal içeren 

atıksulara yönelik farklı arıtım teknolojileri geliştirilmiştir. Bu teknolojiler; 

 Kimyasal Çöktürme, 

 Koagülasyon – Flokülasyon, 

 Flotasyon, 

 Membran Filtrasyonu (Ters Osmoz), 

 İyon Değiştirme ve 

 Adsorpsiyondur (Kurniawan vd. 2006). 

Tablo 2’de geleneksel metal uzaklaştırma teknolojilerinin avantaj ve dezavantajları verilmiştir. Atıksuyun içeriği, 

ağır metal konsantrasyonu ve maliyet faktörü göz önünde bulundurularak arıtımda kullanılacak teknolojiye karar 

verilmelidir.  

 

Tablo 2. Geleneksel Metal Uzaklaştırma Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları (İleri, 2000) 

Metot Avantaj Dezavantaj 

Kimyasal Çöktürme ve 
Filtrasyon 

Basit  
Ucuz 

Yüksek konsantrasyonlarda zor ayrılma, Etkin değil, 

Atık çamur oluşumu 

Elektrokimyasal Yöntemler Metali geri elde etme 
Pahalı olması,  
Sadece yüksek konsantrasyonlarda etkin olması 

Kimyasal Oksidasyon ve 
İndirgenme 

İnaktivasyon Ortam hassasiyeti 

İyon Değişimi 
Etkin arıtım ve saf atık 

metalin geri kazanımı 
Partiküllere hassas ve reçinelerin pahalı olması 

Buharlaştırma Saf atık elde etme 
Fazla enerji gereksinimi, 
Pahalı olması, 
Atık çamur oluşumu 

Ters Osmoz 
Geri dönüşüm için saf atık 

eldesi 

Yüksek basınç, 
Membran boyutu, 
Pahalı olması 

Adsorpsiyon Sorbentlerin kullanımı Tüm metaller için uygulanamaması 

 

3. Fitoremediasyon 

Toksik elementlerin uzaklaştırılması ve parçalanması için kullanılan tekniklerden biri olan fitoremediasyon gün 

geçtikçe popülaritesi artan teknolojilerden biri olmuştur. Bazı bitkiler metal detoksifikasyonuyla ilişkili bazı 

mekanizmalara sahip olup, metal stresi altında bile canlılığını sürdürebilmektedir. Hiperakümülatör olarak 

adlandırılan bu bitkiler, yüksek konsantrastonlarda metal iyonlarını bünyelerinde barındırmakta ve detoksifiye 

edebilmektedir (Rulkens vd. 1998). 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1909 
 

Yeşil arıtım veya ıslah olarak kullanılan fitoremediasyon, bitki temel alınarak çevreyi temizleme teknolojisidir. 

Bitki bünyesine giren bazı metaller enzimler tarafından bozunmakta ve kimyasal formları değişikliğe uğramaktadır 

(detoksifikasyon). Çoğu metaller ise herhangi bir bozunmaya uğramadan bitkinin kök, gövde, yaprak veya 

saplarında birikerek, bitkinin hasadıyla ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Fitoremediasyon için kullanılacak en iyi 

bitkiler, ortamdaki yüksek ağır metal konsantrasyonlarında hayatta kalabilen, güçlü ve zengin bir kök sistemine 

sahip olan, hasat edilebilen kısımlarında yüksek düzeyde metal toplayabilen, hızlı bir büyüme yeteneği ve arazide 

çok miktarda biyokütle üretebilme potansiyeline sahip olan bitkilerdir (Bakacak, 2010).  

 

Fitoremediasyonun avantajları;  

 Diğer ıslah teknolojilerine göre daha ekonomiktir.  

 Sahayı tekrar istila etmede yeni bir bitki topluluğuna gerek duyulmaz.  

 Atık dökümü için ekstra bir sahaya ihtiyaç duyulmaz.  

 Diğer metotlarla kıyaslandığında halk tarafından da kabul gören estetik bir görünüm meydana gelir.  

 Yerinde ıslah özelliği ile kirlenmiş alanın başka bir yere taşınmasına gerek kalmadan kirleticilerin 

yayılması engellemiş olur.  

 Tek tip kirleticinin dışında birçok kirleticiyle aynı anda mücadele edilerek alanın ıslahı sağlanabilir. 

Fitoremediasyonun dezavantajları;  

 Başarıya ulaşma hızı alanda kullanılacak bitkilerin, alanın biyolojik faktörlerine uyum sağlamasıyla 

birlikte bitkinin kirleticiye olan direncine bağlıdır.  

 Yapraklarda biriken kirleticiler sonbaharda yaprak dökümüyle beraber tekrar toprağa karışabilir. 

 Yakacak odun olarak kullanılan bitkilerin dokularında kirletici birikmiş olabilir.  

 Diğer ıslah metotlarıyla kıyaslandığında ıslah zamanı daha uzun sürebilir. 

 Kirleticilerin çözünerek yıkanma sonucu toprağa karışma ihtimali artabilir (EPA 1995). 
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Şekil 2. Fitoremediasyon Tiplerinin Şekilsel Gösterimi (Favas vd. 2014) 

 

Fitoremediasyon aslında bu yöntemin genel adıdır. Şekil 2’de görüldüğü gibi bitkisel arıtımda etkin olan 7 farklı 

mekanizma vardır. Ancak Tablo 3’de görüldüğü üzere bu mekanizmalardan üç tanesi metal kirleticilerinin bitkiye 

tutunmasında etkin rol oynamaktadır. Aşağıda bu mekanizmalar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.  

 

Tablo 3. Fitoremediasyon Teknolojilerinin Kirletici Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması (Aybar vd. 2015) 

Metal Kirleticilerde Kullanılan Yöntemler Organik Kirleticilerde Kullanılan Yöntemler 
Fitoekstraksiyon Fitodegradasyon 
Rizofiltrasyon Rizodegradasyon 
Fitostabilizasyon Fitovolatilizasyon 

 

3.1. Fitoekstraksiyon (Bitkisel Özümleme - Fitoakümülasyon) 

Bitki kökleri tarafından kirleticilerin alınımını ve sonrasında toprak üstü organlarda biriktirilmesini takiben 

bitkilerin hasat edilerek yok edilmesini içermektedir (Şekil 3). Bu teknik Cu ve Zn gibi aktif olarak alınan besin 

elementleri ve Cd, Ni ve Pb gibi besin elementi olmayan ağır metallerin uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. 

Fitoekstraksiyon teknolojisi sadece metal kirliliğinin düşük veya orta seviyede olduğu alanlar için 

uygulanmaktadır. Bunun nedeni çok fazla kirlenmiş alanlarda bitki büyümesinin devam etmemesidir 

(Padmavathiamma vd. 2007). Fitoekstraksiyon yöntemi sonucunda hasat edilen bitki kalıntıları; 

 Kurutularak, 

 Yakılıp kül haline getirilerek, 

 Kompost haline getirilmesi amacıyla çürütülme yoluyla sınırlandırılarak, 
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 Biyo-metal cevheri (bio-metal ore) halinde yeniden dönüşüme sokularak izole edilebilir (Memon vd. 

2000). 

 

  

Şekil 3. Phytoextraction Mekanizması (Prasad, 2011) 

 

3.2. Fitostabilizasyon (Köklerle Sabitleme) 

Fitostabilizasyon genellikle erozyonun meydana geldiği sahalarda erozyonu önlemek amacıyla, yeraltı sularına 

kirleticilerin sızmasını ve toprakla doğrudan temasını engellemek için kullanılır. Bu yöntem için toprak yüzeyi 

alana uygun olan hiperakümülatör bitkiler ile örtülmektedir (Bert vd. 2005). Fitostabilizasyon yönteminde bitkiler, 

kökleri vasıtası ile kirleticileri fiziksel ve kimyasal olarak sabitlerler (Şekil 4). Bu yöntemde kullanılacak bitkilerin 

geniş kök sistemleri olmalı ve yüksek konsantrasyonlardaki metallerle orantılı bir şekilde biyokütle 

üretebilmelidirler (Rizzi vd. 2004). 

 

Şekil 4. Fitostabilizasyon Mekanizması (Vanlı, 2007) 
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3.3.  Rizofiltrasyon (Köklerle Süzme) 

Rizofiltrasyon yönteminde diğer yöntemlere nazaran kullanılacak bitkilerde filtre görevi yapan iyi gelişmiş bir kök 

sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntemde toprağın ıslahından çok kirlenmiş sudaki ağır metallerin alandan 

uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Brassica juncea, Phaseolus vulgaris ve Helianthus annuus gibi hidroponik 

ortamda büyütülen birçok bitki türünün kökleri Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn ve U gibi toksik metallerin sıvı 

çözeltilerinden uzaklaştırılmasında kullanılabilmektedir (Terzi ve Yıldız, 2011). Kirleticiler Şekil 5’de görüldüğü 

üzere ya bitkilerin kök yüzeylerinde absorbe edilir ya da kökler aracılığı ile emilerek bitkinin diğer organlarına 

taşınır (EPA, 1995). 

 

Şekil 5. Rhizofiltration Mekanizması (Prasad, 2011; Vanlı, 2007) 

4. Sucul Makrofitler İle Ağır Metal Giderimi 

Yapay sulak alanlar makrofit olarak adlandırılan, bir kısmı veya tamamı su içinde bulunan veya suda serbest yüzen, 

çıplak gözle görülebilecek büyüklüğe sahip yüksek yapılı su bitkilerinin tiplerine ve suyun akış yönü tipine göre 

temel olarak iki şekilde sınıflandırılırlar. Kullanılan makrofit tiplerine göre; yüzer tip makrofit kullanılan sistemler, 

su içine daldırılmış makrofit kullanılan sistemler, yere bağlı köklü makrofit kullanılan sistemler ve serbest akışlı 

sistemler şeklinde sınıflandırılır (Şekil 6). Su akış yönü tiplerine göre ise; yatay akışlı sistemler, dikey akışlı 

sistemler ve bu iki tipin birlikte kullanıldığı hibrit sistemlerdir (Güneş vd. 2017). 

Makrofitler, hem sucul omurgasızlar için gıda kaynağı hem de ağır metaller için verimli bir akümülatör 

olduğundan sucul ekosistemin önemli bir bileşeni olarak düşünülür. Değişmeyen biyolojik filtrelerdir ve sucul 

ekosistemin bakımında önemli rol oynarlar (Sharma vd. 2014). 
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Şekil 6. İnşa Edilmiş Sulak Alanlarda Bulunan Su Bitkilerinin Formları (Singh vd. 2007) 

 

Serbest yüzen Salvinia herzogii, water hyacinth (Eichhornia crassipes), duckweed (Lemna polyrrhiza L., Lemna 

minor, Spirodela polyrrhiza), mosquito fern (Azolla pinnata) ve water lettuce (Pistia stratiotes L.); batık 

Potamogeton, Myriophyllum, ve boy gösteren köklü Typha, Spartina gibi sucul bitki türleri atık sudan metal 

giderim kapasitesine sahiptir. Özellikle de Salvinia türleri ile ağır metal akümülasyonu literatürde iyi sonuçlar 

vermiştir (Dhir ve Srivastava, 2011; Lu vd. 2011). Salvinia türleri kirlenmiş sudan ağır metal gideriminde çok 

etkilidir. Bunun yanında Cr ve Al gibi ağır metallerin yüksek konsantrasyonlarını da tolere edebilir. Salvinia 

natans çoklu metal çözeltisinden Cd, Cu, Pb, Cr, Fe, Ni, Co, Mn ve Zn gibi metalleri akümüle edebilmektedir 

(Lakra vd. 2017). Bu sucul bitkiler tarafından akümüle edilen ilgi çekici metaller, çoğunlukla mikronütrientler ya 

da ağır metallerdir (Fe, Mn, Cu, Ni, Co, Zn, Cd, Ti, Ba, Pb) (Lu vd. 2011). 

Sucul bitkiler ile metal akümülasyonu üzerine yapılan çalışmaların çoğu metal ile zenginleştirilmiş nütrient 

çözeltileri kullanılarak laboratuvar ya da seralarda yapılmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar yüksek 

metal alımı ya da birikimi (>90 %) olduğunu göstermektedir. Fakat alan koşulları altında bu sonuçlar değişebilir. 

Doğal su yapılarında sucul bitkilerin performansı daha anlamlıdır. Büyük ölçekte noktasal olmayan kaynak 

kirliliğinin remediasyonu için henüz geleneksel fiziksel ya da kimyasal arıtım metotları uygun değildir (Lu vd. 

2011). 

Nyquist ve Greger’e (2007) göre, su bitkilerinde metal alım mekanizması, bitkinin türüne ve suyun bitki yüzeyine 

doğrudan emilimi ile oluşan atıksu seviyesine bağlıdır. Bu süreci, membranlar boyunca pasif veya aktif taşıma ve 

küçük ölçekte kök alımı takip etmiştir. Jha vd. (2016) bu mekanizmayı özellikle batık türlerde ve zayıf gelişmiş 

kök sistemi nedeniyle serbest yüzen bitkilerde gözlemlemiştir. Bitki büyüme hızı ve bitki dokularındaki ağır 

metallerin konsantrasyonu, bitkilerin metal uzaklaştırma kapasitesi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir (Rezania vd. 

2016). 
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Doğal arıtma sistemi olarak inşa edilen sulak alanlar düşük maliyetli ve çevre dostu olarak tanımlanmakta ve 

onlarca yıldır kullanılmaktadır. Sulak alanlarda su/toprak, bitkiler ve mikroorganizmalar arasındaki etkileşim 

kimyasal, fiziksel ve biyolojik süreçlerden dolayı meydana gelmiştir. Belediye, sanayi, tarım ve yağmur suyu gibi 

geniş çaplı atıksular sulak alanlarda iyileştirilebilir. Bitkilerin metal giderim oranı, bitki büyüme hızı, bitki türleri 

ve atık sudaki ağır metallerin yoğunluğu ile büyük ölçüde ilişkilidir (Rezania vd. 2016). 

Manios vd. (2003) yaptıkları çalışmada atık su kompostları içeren substratlar da gelişen Typha Latifolia bitkisinin 

klorofil konsantrasyonları üzerine ağır metal birikiminin etkisini incelemişlerdir. Bunun için beş gruptan oluşan 

bir deney seti kurmuşlar ve beşinci grupta (Grup M) musluk suyu, diğer dört grupta ise (A, B, C ve D) (Her 2 

haftada bir) Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn’nin farklı konsantrasyonlarını içeren sentetik atıksu kullanmışlardır. Sonuçta 10 

haftalık çalışma sonunda ilk dört grupta bitkilerin kökleri ve yapraklarında Ni, Cu ve Zn’nin temel 

konsantrasyonlarının grup M’nin bitkilerindeki konsantrasyondan daha fazla olduğunu gözlemlemişlerdir. Daha 

sonra gelişen bitkilerin yapraklarında toplam klorofil konsantrasyonunu, klorofil-a (Chl-a) ve klorofil-b (Chl-b), 

iki hafta süreyle izlemişlerdir. Sonuçta ise A, B, C ve M gruplarında toplam klorofil konsantrasyonlarında artış 

gözlemlenmiştir. Grup D de ise biriken metallerin toksik etkisi nedeniyle klorofil oranlarında önemli bir azalma 

gözlemlenmiştir. 

Artan vd. (2008) Lemna Minor (Su Mercimeği) bitkisinin Cd+2 giderim kapasitesini araştırmıştır. Gebze Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü’ne ait fosseptik sahasında yetiştirilen Lemna Minor laboratuvara taşınmıştır. Bitkiler 5 L’lik 

akvaryumlarda bekletilerek iki gün süre ile laboratuvar şartlarında adaptasyonu sağlanmıştır. 5,0 ve 10,0 mg/L 

Cd+2 konsantrasyonunda deney süresi sonunda yaklaşık % 96 giderim verimi elde edilmiştir. 

Lakra vd. (2017) Hindistan'ın Jharkhand şehrinde bulunan Rajrappa kömür madeni kompleksinde oluşan atık su 

toksisitesini araştırmıştır. Kömür madeni atıklarındaki tüm zehirli metal (Fe, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr ve Cd) 

konsantrasyonlarının (mg/L) Çevre Koruma Ajansı tarafından önerilen güvenli sınırın üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir. Bunların arasında Fe en yüksek konsantrasyona sahiptir (18,21 ± 3,865), Cr ise en düşük atık 

konsantrasyonuna sahiptir (0,15 ± 0,014). Sudaki iki tür sucul makrofit (Salvinia Molesta ve Pistia Stratiotes) 

kullanılarak atık suların detoksifiye edilmesi için çalışılmıştır. 10 günlük fitoremediasyondan sonra S. Molesta ile 

Pb (% 96,96) > Ni (% 97,01) > Cu (% 96,77) > Zn (% 96,38) > Mn (% 96,22) > Fe (% 94,12) > Cr (% 92,85) > 

Cd (% 80.99) ve P. Stratiotes ile Pb (% 96,21) > Fe (% 94,34) > Ni > (% 92,53) > Mn (% 85,24) > Zn (% 79,51) 

> Cr (% 78,57) > Cu (% 74,19) > Cd (% 72,72) sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Victor vd. (2016) atıksulardan Pb, Zn, Cd, Cu ve Cr alımını ve çalışmada kullanılan Eichhornia Crassipes ve 

Pistia Stratiotes'in metal biyoakümülasyon faktörü kapasitesini değerlendirmişlerdir. E. Crassipes ve eşit 

büyüklükteki P. Stratiotes bitkileri, 20 gün boyunca endüstriyel atıksu içinde yetiştirilmiştir. Bitkiler Zn, Cu, Cr 

ve Pb'nin % 50'sinden fazlasını uzaklaştırmıştır. Metallerin sudan çıkarılması özellikle ilk on günde çok hızlı 

olmuştur. E. Crassipes ve P. Stratiotes’in metal birikimi sırasıyla Zn> Pb> Cr> Cu> Cd şeklindedir. E. 

Crassipes'ın kökleri, yapraklardan daha iyi bir akümülatör olduğunu göstermiştir. E. Crassipes içindeki Cr, Pb, 

Cu ve Zn’nin translokasyon faktörü (TF), Cd (3,35) dışında düşüktür (0,07–0,46). Çalışma sonucunda E. Crassipes 

ve P. Stratiotes, atık sulardan ağır metallerin etkili bir şekilde uzaklaştırılması için uygun adaylar olarak 

bulunmuştur. 

5. Sonuç 
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Sulardaki ağır metal kirliliği için, birçok kimyasal ve fiziksel teknik uygulanmaktadır. Fakat biyolojik arıtma 

teknikleri içerisinde yer alan fitoremediasyon (bitkisel arıtım), düşük maliyetli, ekolojik olarak uygun, yerinde 

arıtım imkanı olan ve birden fazla ağır metal ile kirlenmiş sucul ortamın iyileştirilmesinde kullanılabilen bir 

teknolojidir. Fitoremediasyon teknolojisi kullanılarak sanayi bölgelerinde düşük maliyetle etkin bir arıtım sistemi 

kurulabilir. Ardından ağır metalden arındırılmış sular doğal ortama deşarj edilebilir. 

Etkili ve verimli bir teknoloji olan fitoremediasyonun sucul ortamlardaki toksik metallerin arıtılması amacıyla 

kullanımı yaygınlaştırılmalı, bu konudaki çalışmalara hız verilmelidir. Böylece halihazırda kullanılan kimyasal 

teknolojilerden kaynaklı ekonomik kayıplar da önlenmiş olacaktır. 

6. Teşekkür  
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Abstract 

Angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) is an important bacterial disease of cucumber causing 

economical losses. Reactions of popular hybrid cucumber cultivars to the disease are not known in Turkey. In this 

study, six hybrid cultivars grown in Aegean and Mediterranean region were tested using the three strains (ICMP 826, 

ICMP 4322 and C726) of the pathogen with pot experiments under growth chamber conditions. The strains were grown 

on Tryptone Soya Agar for 48 h and the inoculum prepared. Amount of the inoculum was adjusted to 107-108 cfu/ml 

and sprayed to plants at 4-6 true-leaf stages. Disease severity was evaluated as the percent infected leaf. Experiments 

were repeated three times and the disease measurements were taken three times for the each experiment. Reactions of 

the cultivars were grouped as resistant (Rocket), intermediate resistant (Harun, Alator, Altay), and susceptible (Saaine 

and Toros). The most virulent strain was determined as strain C726. Interactions of the cultivar x strain were found 

statistically significant in the second experiment.  The highest degree of disease was determined in the interactions of 

intermediate resistant cultivar, Alator and the most virulent strain C726. In the case of significance of cultivar x strain 

interactions, use of multiple strains in disease resistance could provide more reliable determination of resistant 

cultivars. 

Key words: Angular leaf spot, cucumber diseases, Cucumis sativus, cultivar, disease resistance 

 

Introduction 

Angular leaf spot is a bacterial disease of cucumbers worldwide. Pathogen, Pseudomonas syringae pv. lachrymans 

causes significant yield losses mainly infecting leaves with angular shaped necrotic lesions, stems and fruits with 

irregular shapes (Smith and Bryan 1915; Carsner 1916; Walker 1952; Pohronezny et al. 1977). Angular leaf spot is a 

seed-borne disease and use of the pathogen free seed is an important step in prevention of the disease (Carsner 1918; 

Wiles and Walker 1951; Van Gundy and Walker 1957; Kritzman and Zutra 1983). In control of angular leaf spot, 

resistant cultivar use is one of the most effective method in terms of practical to use and efficiency (Kudela and Lebeda 

1997; Türküsay and Saygili 2000; Olczak-Woltman et al. 2008). However, so far, no complete disease resistance was 

determined in Cucumis species and the cultivars (Chand and Walker 1964; Kudela and Lebeda 1997; Türküsay and 

Saygili 2000; Olczak-Woltman et al. 2008). In a recent study, Olczak-Woltman et al. (2008) evaluated cucumber 
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cultivars mainly cultivated in Poland and Eastern Europe for breeding purposes to control the disease and they have 

found that intermediate resistance within the 84 cultivars. 

Cucumber is one of the most cultivated vegetable crops grown in Turkey with 1.811.681 tonnes production ranking 

third after Russia and China (FAOSTAT, 2016). Cucumber is mostly produced in greenhouses in Antalya 

(Mediterranean) and İzmir (Aegean) provinces of Turkey (www.tuik.gov.tr).   

Türküsay and Saygili (2000) investigated angular leaf spot disease severity in provinces of İzmir, Manisa (Aegean 

region), Balıkesir, Bursa (Marmara) and the reaction of thirty-six pickling and slicing cultivars. Thirty-two percent 

disease severity was observed in Manisa had the highest disease rate. Authors also stated that angular leaf spot disease 

symptoms mostly confused with downy mildew in cucumber fields (Türküsay and Saygili, 1998). Currently there is 

no knowledge on reaction of the popular hybrid cultivars to angular leaf spot disease in Turkey. In this study, we aimed 

at determination of the reactions of popular hybrid cucumber cultivars mainly cultivated in Mediterranean and Aegean 

regions to angular leaf spot disease using multiple strains of Pseudomonas syringae pv. lachrymans. 

 

Materials and methods 

Cultivars and plant growth conditions 

Six hybrid cucumber cultivars mainly grown in Aegean and Mediterranean region were used in the experiments. 

Cultivars were Harun, Rocket (Aegean), Alator, Saaine (Mediterranean) and Altay, Toros (Aegean and 

Mediterranean). Rocket is a pickling and the others are slicing cucumber cultivars. Seeds were germinated within moist 

sterile filter papers in Petri dishes. After two days of germination, seeds were transferred to vials containing sterile 

peat:perlite (3:1) mixture. At the cotyledon stage, plants were transferred to 0,5 L pots containing sterile peat:perlite 

(3:1). Plants were grown at 27 °C±2 for 16 h light (2.0 Klux) and 8 h dark conditions in a plant growth room. Once the 

plants reached true leaf stage, fertilized once a week with 15-15-15 (N-P-K) at 3 g/L concentration.  

Bacterial strains  

Three P. syringae pv. lachrymans strains were used in the inoculations (Özdemir 2003). Strain sources were given in 

Table 1.  
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Table 1 Pseudomonas syringae pv. lachrymans strains used in this study 

Strain Country Host Source 

C726 - - Harris Seeds 

ICMP 826a England Cucumber - 

ICMP 4322 Canada Cucumber D.W .Dye 

a: ICMP: International Collection of Micro-organisms from Plants (Auckland, New Zealand) 

 

Inoculum preparation and inoculation 

Bacterial cultures were grown on Tryptone Soya Agar (TSA) (Merck, Germany) at 25 ºC for 48 h. Bacteria was 

suspended in sterile distilled water. Inoculum amount was adjusted using McFarland standard 0.5. Bacterial count was 

made using dilution plate count method (Table 2). Plants at 4-6 true-leaf stages were sprayed until runoff and later on 

covered with plastic bags to maintain humidity. Bags were removed after 72 h. Six plants were used from each cultivar 

per isolate. Sterile distilled water used as negative control in inoculations. Plants were incubated for disease 

development in plant growth room as above-mentioned conditions. Re-isolations were made from infected plants and 

obtained colonies were tested for fluorescent pigment production on King B medium, levan production on 5 % sucrose 

media and hypersensitive response (HR) test on tobacco plants.  
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Table 2 Bacterial colony counts of the inoculum determined by the dilution plate count 

 Amount of inoculum (cfu/ml) 

Strain Exp. I  Exp. II  Exp. III  

ICMP 4322 3.1x108 0.8x108 0.8x108 

ICMP 826 6.4x108 1.1x08 2.4x08 

C726 9.6x08 1.8x08 0.6x08 

 

Disease assessment and data analysis  

Disease assessments were done estimating percent of the leaf area infected (Fig. 1). One or two the most infected 

leaves per plant were chosen for disease assessments. Disease severity was taken three times for each experiment and 

experiments repeated three times. First disease severity readings were taken 7 days after the inoculations in the first 

and second experiments, and 11 days after in the third experiment. Second and third readings were done at one-week 

intervals. Data were analyzed with SPSS using General Linear Model (GLM) procedure. Each disease severity data 

was analyzed separately and value were square root transformed for the normalization of the data. Waller-Duncan test 

was used for multiple comparisons of the means. 
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a)     b) 

  

c)       d) 

 

 

 

 

Fig. 1 Disease severity readings as of the infected leaf area. 

a) 3%, b) 5%, c) 25% and d) 40% infected leaf area. 

Results 

Reaction of the cultivars to angular leaf spot  

In this study, reaction of the popular hybrid cucumber cultivars in Turkey was determined. Pickling cultivar Rocket 

consistently showed the most resistant reaction against angular leaf spot disease and in the all experiments, an almost 

constant disease reaction was determined for the cultivars tested (Table 3-5). Cultivars Harun, Alator and Altay 

revealed intermediate resistance. Although statistically not significant, cultivar Harun displayed slightly more resistant 

reaction than the reactions of Alator and Altay. Saaine and Toros showed the highest percent of disease and were the 

most susceptible cultivars among the six cultivars (Table 3-5). Disease severity was ranged from 2.5 to 3.4% in the 

resistant cultivar Rocket and in susceptible cultivar Toros, was up to 10 to 16% (Table 3-5). Approximately five times 

higher disease severity was observed in cultivars of Toros and Saaine.  
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Table 3 Reaction of the cultivars to angular leaf spot (Experiment I) 

 % Disease 

Mean±SE  

Cultivar Reading I Reading II Reading III 

Rocket 1.58 ±1.38a a 2.21 ±1.96 a 3.37 ±3.1 a 

Harun  2.48 ±1.60 ab 4.19 ±1.86  b 5.86 ±2.48 b  

Alator  2.92 ±3.50 ab 5.23 ±4.81  bc 7.30 ±5.23 b 

Altay  3.68 ±2.60  b 4.89 ±3.53  bc 8.59 ±11.21 b 

Saaine  4.81 ±4.05   b 7.76 ±5.48    c 12.82 ±6.25   c 

Toros  4.63 ±3.32   b 7.27 ±4.69 bc 10.35 ±6.79 bc 

a: Values with the same letter are not significantly different according to the Waller-Duncan test (P<0.05). Means were 

presented as untransformed values.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4 Reaction of the cultivars to angular leaf spot (Experiment II) 

 % Disease 

Mean±SE  

Cultivar Reading I Reading II Reading III 

Rocket 1.16 ±1.34a a 1.84 ±1.88 a 2.44 ±2.34   a 
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Harun 2.47 ±1.81   b 4.29 ± 2.34  b 5.73 ±1.91    b 

Alator 4.06 ±2.98    bc 6.72 ±3.46   bc 12.92 ±13.30 bc 

Altay 4.28 ±2.09    bc 9.67 ±5.72     c 9.38 ±4.80     cd 

Saaine 4.59  ±3.62   bc 12.07 ±17.60 c 12.50 ±5.20   cd 

Toros 6.67 ±3.90      c 10.40 ±5.24   c 15.60 ±10.73   d 

a: Values with the same letter are not significantly different according to the Waller-Duncan test (P<0.05). Means were 

presented as untransformed values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5 Reaction of the cultivars to angular leaf spot (Experiment III) 

 % Disease  

Mean±SE 

Cultivar Reading I Reading II Reading III 

Rocket 0.94 ±1.33a a 1.89 ±2.46 a 2.94 ±3.76 a 
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Harun 2.65 ±2.13 ab 4.65 ±2.42 b 6.24 ±3.60 b 

Alator 3.28 ±3.87 ab  6.75 ±4.83 bc 9.33 ±5.63 bc 

Altay 3.48 ±3.21  bc  7.16 ±5.06 bc 8.73 ±4.51 bc 

Saaine 6.85 ±6.25    cd 10.15 ±7.29  cd 13.50 ±5.92 c 

Toros 7.81 ±5.73      d 12.24 ±7.43    d 13.53 ±8.29 c 

a: Values with the same letter are not significantly different according to the Waller-Duncan test (P<0.05). Means were 

presented as untransformed values. 

 

Virulence of the strains 

Virulence of P. syringae pv. lachrymans strains was found to be statistically significantly different in the all 

experiments (Table 6-8). Strain C726 was the most virulent strain regardless of amount of inoculum used for this strain 

in the experiments (Table 2, 8). Disease severity caused by C726 was twice as much of the disease produced by the 

either strains of ICMP 826 or ICMP 4322 (Table 6-8). In the first and second experiments, differences in the virulence 

of ICMP 826 and ICMP 4322 were not statistically significant. In the third experiment, ICMP 826 showed more 

virulence and was statistically significantly different than the ICMP 4322 and grouped with the virulent strain C726 

(Table 8). This difference is probably due to the three times higher level of inoculum used for this strain in the third 

experiment (Table 2). 

Table 6 Virulence of P. syringae pv. lachrymans strains (Experiment I) 

 % Disease 

Mean±SE 

Strain Reading I Reading II Reading III 

ICMP 826 2.55 ±2.02a a 4.20 ±3.81 a 6.19 ±4.89 a 

ICMP 4322 2.73 ±2.61 a 4.80 ±4.41 a 7.20 ±5.50 a 

C726 4.83 ±3.88   b 7.00 ± 4.43  b 10.54 ±8.96 b 
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a: Values with the same letter are not significantly different according to the Waller-Duncan test (P<0.05). Means were 

presented as untransformed values. 

Table 7 Virulence of P. syringae pv. lachrymans strains (Experiment II) 

 % Disease  

Mean±SE 

Strain Reading I Reading II Reading III 

ICMP 4322 3.53a a   5.43 a  7.90 a 

ICMP 826 3.56 a   5.82 a  7.89 a 

C726 4.93 a 11.36  b 14.92  b 

a: Values with the same letter are not significantly different according to the Waller-Duncan test (P<0.05). Means were 

presented as untransformed values. 

 

 

 

 

Table 8 Virulence of P. syringae pv. lachrymans strains (Experiment III) 

 % Disease 

Mean±SE 

Strain Reading I Reading II Reading III 

ICMP 4322 2.59 ±2.34a a 4.99±3.82 a 5.98 ±4.01 a 

ICMP 826 3.73 ±3.51 ab 6.62 ±4.49 ab 8.89 ±5.01  b 

C726 6.07 ±6.47   b 9.84 ± 8.4    b 11.51 ±8.82 b 

a: Values with the same letter are not significantly different according to the Waller-Duncan test (P<0.05). Means were 

presented as untransformed values.   
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Cultivar x strain interactions 

In the second and third disease severity readings of the second experiment, cultivar x strain interactions was found to 

be statistically significant according to the ANOVA test. The highest degree of disease level was found in the 

interactions of the most virulent strain C726 and intermediate resistant cultivar Alator (Table 9, 10). In this interaction, 

on average, disease severity was recorded as 30 % (Table 9, 10). In contrast, the lowest level of disease with the 1.5 

percent on average was in the interactions of resistant cultivar Rocket x C726 (Table 9, 10). Interactions of susceptible 

cultivar Toros x C726 were grouped at the same disease level with Alator x C726 in both readings with 15% to 22 % 

disease, respectively. Interactions of another susceptible cultivar Saaine with strain C726 produced 15 % disease and 

did not share the same group with Alator x C726 in the second reading, however in the third reading, no difference 

was found statistically in the groups of Saaine x C726 and Alator x C726 as the disease progressed (Table 9, 10).  

 

Table 9 Cultivar x strain interactions (Experiment II. Reading II.) 

Cultivar x strain % Disease  

Mean±SE 

Rocket x C726 1.38 ±2.05a a  

Rocket x ICMP 4322 2.12 ±2.63 ab  

Rocket x ICMP 826 2.17 ±0.75 abc 

Harun x ICMP 826 3.60 ±2.30 abcd 

Harun x ICMP 4322 3.67 ±2.34 abcd 

Alator x ICMP 4322 3.60 ±1.52 abcd 

Altay x ICMP 4322 5.20 ±2.59 abcd 

Harun x C726 5.50 ±2.26  bcd 

Altay x ICMP 826 6.86 ±4.60    cde 

Alator x ICMP 826 7.20 ±5.17    cdef 
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Saaine x ICMP 4322 7.00 ±1.79    cdef 

Toros x ICMP 826 7.83 ±4.02    cdef 

Saaine x ICMP 826 7.50 ±2.89      def 

Altay x C726 7.83 ±2.48      def 

Toros x ICMP 4322 9.00 ±4.00      def 

Saaine x C726  14.60 ±7.64      ef 

Toros x C726 14.83 ±5.57        fg 

Alator x C726 28.75 ±27.80        g 

a: Values with the same letter are not significantly different according to the Waller-Duncan test (P<0.05). Means were 

presented as untransformed values.   
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Table 10 Cultivar x strain interactions (Experiment II. Reading III.) 

 

 

% Disease 

Mean±SE  

Rocket x C726 1.68 ±2.45a a 

Rocket x ICMP 4322 2.32 ±2.92 ab 

Rocket x ICMP 826 3.33 ±1.51 abc 

Harun x ICMP 826 4.60 ±1.52 abcd 

Harun x ICMP 4322 6.17 ±2.32  bcde 

Alator x ICMP 4322 6.40 ±1.67   cdef 

Harun x C726 6.50 ±1.30   cdef 

Alator x ICMP 826 7.00 ±1.83   cdef 

Altay x ICMP 826  7.14 ±5.01    cdef 

Altay x ICMP 4322 8.60 ±2.07     cdef 

Saaine x ICMP 4322 9.86 ±1.95       defg 

Saaine x ICMP 826 11.00 ±7.81       defg 

Toros x ICMP 4322 11.50 ±4.34      defgh 
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Altay x C726 14.25 ±3.86         efgh 

Toros x ICMP 826 15.17 ±17.36           fgh 

Saaine x C726 18.25 ±2.50             ghj 

Toros x C726 21.50 ±6.38               hj  

Alator x C726                                                  31.67 ±16.07                 j 

a: Values with the same letter are not significantly different according to the Waller-Duncan test (P<0.05). Means were 

presented as untransformed values. 

 

Discussion 

Screening of cucumber cultivars and accessions for resistant cultivar development has been a long studied approach in 

control of angular leaf spot disease (Chand and Walker 1964; Dessert et al. 1982; Haley et al. 1982; Kudela and Lebeda 

1997; Türküsay and Saygılı 2000; Olczak-Woltman et al. 2008). Kudela and Lebeda (1997) investigated resistance to 

P. syringae pv. lachrymans in wild species of Cucumis and accessions and found that neither of the wild species were 

completely resistant to the disease. However, only partial resistance was determined in accessions of Cucumis (Kudela 

and Lebeda, 1997). In a more recent study, 84 cucumber cultivars grown in Eastern Europe were screened for resistance 

to angular leaf spot and none of the cultivars were found completely resistant (Olczak-Woltman et al. 2008). 

In this study we evaluated disease reaction of the popular hybrid cucumber cultivars grown in Aegean and 

Mediterranean regions of Turkey. Türküsay and Saygili (2000) investigated angular spot disease reaction of thirty-six 

pickling and slicing cultivars mainly grown in Western Anatolia of Turkey. Among the cultivars they have tested, 

slicing cucumber Toros grouped with the most susceptible cultivars (Türküsay and Saygili, 2000). In parallel to their 

study, in this study, cultivar Toros revealed a susceptible reaction to angular leaf spot (Table 3-5). Cultivar Rocket 

marketed as a tolerant pickling cucumber cultivar to angular leaf spot, although, as far as our knowledge, no scientific 

data was published previously on the reaction of this cultivar to angular leaf spot. Tolerance of cultivar Rocket to 

angular leaf spot was also confirmed in this study (Table 3-5). 

Three strains of P. syringae pv. lachrymans were used rather than a single virulent strain for the disease resistance 

evaluation of the cultivars (Table 1). This was due to reduce the possible effect of the gene-to gene interactions between 

plant and pathogen genotypes since so far no race information is known for P. syringae pv. lachrymans strains (Olczak-
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Woltman et al. 2009). In fact strain x cultivar interactions was statistically significant in the second and third disease 

readings of the second experiment. Intermediate resistant cultivar Alator x the most virulent isolate C726 interactions 

surprisingly showed the highest disease severity and reached up to 32% which is grouped with the interactions of C726 

and susceptible cultivars of Toros (22%) and Saaine (18%) (Table 9,10).  

This study indicates that in case of significance of cultivar x strain interactions, use of multiple strains rather than a 

single strain in disease screening could give more information on disease reactions of cultivars.  
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230-) SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF PROTEİN KAYNAĞI 

OLARAK BÖCEKLER 
 
Deniz Devrim TOSUN1, 
 
1İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, 
 
Bu derlemenin amacı, su ürünleri yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan hayvansal protein ihtiyacının karşılanabileceği 

alternatif kaynakların incelenmesidir. 
Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme ve gelir artışı dünya çapında gıda ihtiyacında değişikliklere neden olmaktadır. 

Gelecekte insanların hayvansal proteine olan ihtiyaçları nedeniyle, dünyada kanatlı ve su ürünleri üretiminin artması 

beklenmektedir. Hızla artan nüfus ve tükenen kaynaklarımız gıda konusunda ön yargılarımızı ve alışkanlıklarımızı 

değiştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Tahıl ve proteince zengin yemlere olan talep et tüketimiyle yakından 

ilişkilidir. Üretilen her bir kilogram yüksek kaliteli hayvansal protein için 6 kg bitkisel protein kullanılmaktadır. 

Hayvan yemi endüstrisi mevcut tahıl ürünlerine ve doğal balık stoklarına dayalı üretim yapmaktadır.  Rekabet 

nedeniyle ham madde fiyatlarından artışlar ve yem bileşenlerinde eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Özellikle balık ununa 

olan talep artışı bu hammaddenin fiyatını hızlı bir şekilde yükselterek küçük üreticilerin balık ununa ulaşımını 

engellemektedir. Su ürünleri ve çiftlik hayvanlarının üretimine olan ihtiyacın artışına paralel olarak ortaya çıkan 

protein  ihtiyacı bilim insanlarını alternatif, sürdürülebilir ve ekonomik kaynakların arayışına yöneltmiştir. 
Böcekler, kanatlı hayvanlar ve çoğu balıklar için doğal yem kaynaklarıdır. FAO, hayvan yemi kaynakları listesinde 

siyah sinek larvaları (Hermetia illucens), ev sineği kurtçukları, çekirge, cırcır böceği, yemek kurtları (Tenebrio 

molitor), ipek böceği larvalarından oluşan böceklerin hayvan beslemede kullanıldığını bildirmektedir. Böceklerin 

geleneksel et üretim kaynaklarına göre önemli avantajları vardır. Diğer çiftlik hayvanlarına kıyasla daha yüksek 

yemden yararlanma oranlarına sahiplerdir. Bir kg et üretimi için böcekler, sığır ve domuzlara kıyasla atmosfere çok 

daha küçük miktarlarda sera gazı ve amonyak bırakmaktadırlar ve bu özellikleri ile ekolojik bir protein kaynağıdırlar. 

Böcek yetiştirme, organik atıklar seçilerek minimal maliyetle yapılabilmekte ve biyo-atıkları dönüştürerek ziraat 

endüstrisine bir değer katmaktadır. 
Proteince zengin böcekler, yemlerde protein katkılarının maliyetini azaltmak için önemli bir alternatif kaynak olarak 
ortaya çıkmaktadır. Esansiyel aminoasit, yağ, vitamin ve mineral içeriklerinin zengin olması bu canlıları önemli ham 

maddeler arasına sokmaktadır. Protein kalitesi bakımından incelendiklerinde günümüzde yem ham maddesi olarak 

sıkça kullanılan soya ve balık ununun kalitesine benzer oldukları bilinmektedir. Sindirilebilirlik oranları (%87-90) çok 
yüksektir. Fosfor, demir, çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi mineraller açısından oldukça zengin içeriğe 

sahiptirler. Böcekler, ilerleyen yıllarda direk veya dolaylı olarak gıda ve yem kaynağı olarak kullanım olanağı 

bulacaklardır 
Anahtar kelimeler: su ürünleri yetiştiriciliği, böcek, protein 
 
 
 
 
English Summary 
INSECTS AS ALTERNATIVE PROTEİN SOURCES IN AQUACULTURE 
The aim of this review is to evaluate alternative protein sources that can be used in aquaculture 
Global need for food sources are changing with urbanization in developing countries and rise of income. Need for 
animal proteins will rise in the future resulting in an increase of poultry and aquaculture production. The ever growing 
population and decline in natural sources forces us to change our feeding habits and prejudices. The need for high 
protein feeds is closely related with meat consumption. Six kilogram plant based proteins are needed for every one-
kilogram high quality animal proteins. Animal production and aquaculture feeds depend on plant based sources and 
natural fish stocks.  Costs of raw materials fluctuate and lacks of ingredients can be seen. This need for aquaculture 
and poultry production has led the scientists to research alternative sources for proteins which are sustainable and 
cheaper. 
Insects are natural food sources for poultry and fish. FAO reports that, black soldier fly (Hermetia illucens), home fly 
larvae, cricket, ratchet, meal worms (Tenebrio molitor), silk worm are used for animal feeding. Insects have advantages 
compared to the traditional meat production sources. They have better feed conversion rates. They release less 
greenhouse gasses and ammonia for one-kilogram meat production compared to cattle and pork production. This makes 
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insect production an ecologic protein resource. It is possible to use waste resources for insect production and recycle 
bio-waste for meat production. 
High protein insects are a very good and economic source for feed formulations. Essential amino acids, fats, vitamins 
and minerals are abundant and therefore they are very important. Their protein quality is comparable to soybean and 
fish meals which are the main feed ingredients presently. Digestibility is very high (87-90%). Minerals like phosphorus, 
iron, zinc, copper, manganese and selenium are rich. Insects will be directly or indirectly consumed in the future as 
food or feeding ingredient. 
Keywords: aquaculture, insects, protein source 
 
 
 
Giriş 
Hayvan besiciliğinde kullanılan yemler son yıllarda hayvansal gıdaların artışı ile birlikte önemli değişimler 

geçirmektedir. Akuakültürde kullanılan yemler de bu değişimlerden etkilenmektedir. 1990 yılı sonrasında hızla gelişen 

ve günümüze kadar her yıl üretim miktarını arttıran akuakültür üretimi, yem kullanımına bağımlıdır. Artan üretim, 

mevcut yem formülasyonlarında kullanılan ham madde kaynakları üzerinde baskıya ve fiyatlarında artışa neden 

olabilmektedir. Balık unu, çok zengin besin kompozisyonu nedeniyle akuakültürde kullanılan yemlerin vazgeçilmez 

hammaddesidir. Akuakültür sektöründe balık ununa olan bu bağımlılık çevresel, ekonomik ve sosyolojik nedenlerle 

sorgulanmakta ve alternatif protein kaynaklarına ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. Balık yemlerinde vazgeçilmez olan 

balık unu ve balık yağı son yıllarda büyümekte olan ihtiyacı karşılamakta zorlanmaktadır. Balık unu karnivor türlerin 

yetiştiriciliğinde kullanılan yüksek kaliteli, esansiyel aminoasitleri içeren bir protein kaynağıdır. Bu hammadde 

doğadan yakalanan ve insan tüketimi için kullanılmayan balık türlerinin işlenmesiyle elde edilir. Talep doğrultusunda 

doğadan avlanan bu türlerin üzerinde av baskısı artmakta ve doğal stokları azalmaktadır. Yaşanan hammadde sıkıntıları 

yem üreticilerini ve bilim insanlarını alternatif kaynakların bulunması ve geliştirilmesine yöneltmiştir. 
Bitkisel kaynakların balıkların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması, büyüme performanslarında istenen düzeye 

çıkılamaması ve insan tüketimi için rekabeti son yıllarda böceklerin de alternatif protein kaynağı olarak 

değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu derlemede akuakültürün günümüzdeki güncel durumu göz önünde 

bulundurularak alternatif bir protein kaynağı olan böceklerin yem hammaddesi olarak kullanım olanakları 

incelenmiştir. 
Gelişme 
Global Akuakültürün Güncel Durumu 
Balıkçılık ve akuakültür insan beslenmesinde bir gıda kaynağı olması ve milyonlarca insana istihdam sağlaması 

açılarından günümüzde büyük öneme sahip global bir sektördür (FAO, 2016). 
Yakın zamanda 9 milyar insan nüfusuna ulaşacak dünyamız için sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin önemi tartışmasız 

balıkçılık ve akuakültür sektörlerini de kapsamaktadır. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir gelişimin sağlanabilmesi için 

sürdürülebilir gelişim hedefleri ortaya koymuş ve tanımlamıştır. Bu hedefler arasında bulunan okyanusların korunması 

ve sürdürülebilir kullanımı balıkçılık ve akuakültürü de çok yakından ilgilendirmektedir. 
2014 yılı itibari ile, global balık üretiminin insan için kullanılan kısmında akuakültür, av yoluyla elde edilen üretimin 

önüne geçmiştir. Bu dengenin 1974 yılında %7 akuakültür/%93 av balığı olduğu düşünülürse; akuakültür sektörünün 

ne kadar büyük bir hızla geliştiği anlaşılabilir. 2016 itibarı ile global balık üretimi 171 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Bu miktarın %47’si akuakültür ile elde edilmiştir. Balık unu ve yağı için kullanılan av balıkları 

istatistik dışı bırakıldığında, akuakültür tüm üretimin %53’ünü oluşturmaktadır (Şekil.1). 
Ekonomik değer olarak incelendiğinde ise toplam üretimin değeri 362 milyar dolar olarak hesaplanırken akuakültürün 

değeri 232 milyar dolar olarak değerlendirilmektedir. Global balık ihtiyacının karşılanmasında akuakültür faaliyetleri 

çok önemli bir yere sahiptir. Balık avı istatistikleri incelendiğinde, av miktarının 1980’li yıllardan sonra sabit bir trend 

izlediği görülmektedir. 2016 yılında global balık avı miktarının 90.9 milyon ton olduğu bildirilmiştir. Son 5 yıllık 

veriler incelendiğinde av miktarının çok önemli bir değişiklik göstermediği, 1974-2015 yılları arasındaki veriler 

incelendiğindeyse doğal balık stoklarının sürdürülebilir avcılığında düşüş olduğu görülmektedir.  
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Şekil.1. Global Su Ürünleri Üretimi 
1961’de kişi başına balık tüketiminin dünya ortalaması 9 kg olurken günümüzde 20.3-20.5 kg’a kadar artış göstererek 

tüm karasal hayvanların kişi başı ortalama tüketim miktarını geçmiştir (Şekil.2).  

 
Şekil.2 Global su ürünleri üretimi ve tüketim ortalamaları 
2016 yılında su bitkileri dâhil olarak, akuakültür yoluyla elde edilen ürün miktarı 110.2 milyon ton olmuştur. Bu 

ürünlerin ekonomik değeri ise 243.5 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu ürünlerin 80 milyon tonluk kısmı gıda 

olarak kullanılan balıkları (231.6 milyar dolar), 30.1 milyon tonluk kısmı ise (11.7 milyar dolar) su bitkilerini 
içermektedir. 37,900 ton ise gıda amacıyla kullanılmayan ürünleri (214.6 milyon dolar) içermektedir (Şekil 3). 
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Şekil.3. Su ürünleri üretiminin 1990-2016 dağılımı (FAO, SOFIA 2018) 
 
2000’li yılların başında, akuakültürden elde edilen ürünlerin dünya su ürünleri üretimine katkısı %25.7 iken 2016’da 

bu oran %46.8 seviyesine ulaşmıştır. Bu büyüme yıllık ortalama %5.8 olarak hesaplanmaktadır. Akuakültürün dünya 

çapında gelişimi diğer tüm gıda üretim faaliyetlerini geçmiş olsa da, 80’li ve 90’lı yıllardaki büyüme (yaklaşık %10) 

oranlarına ulaşamamaktadır. 
Entansif olarak yetiştirilen ve yemlerle beslenen türlerin üretimi %70 oranındadır ve artış göstermektedir. Yemleme 

yapılmadan ekstansif olarak üretilen diğer türlerin üretiminde ise 2000-2016 yılları arasında sürekli düşüş 

görülmektedir. Özellikle akuatik su bitkilerinin üretimi konusunda akuakültür ürünleri %96.5 oranıyla en önemli 

kaynak olmuştur.  
2016 yılında toplam su ürünleri üretiminin (171 milyon ton) %88’lik kısmı (151 milyon ton) insanların tüketimine 

sunulmuştur.  
Bu rakam 1960’lı yıllarda %67 oranındayken son 10 yılda önemli ölçüde artış göstermiştir. 
İnsan tüketiminde kullanılmayan %12’lik ürünün çok büyük bir kısmı ise (%74, 15 milyon ton) balık unu ve balık yağı 

üretiminde kullanılmıştır. Balık unu ve balık yağı üretimi dışında kalan 5 milyon ton ürün yaş yem olarak çeşitli hayvan 

besiciliği faaliyetlerinde (büyük baş, kümes, su ürünleri yetiştiriciliği vs), sportif balıkçılıkta yem olarak, akvaryum 

balıkçılığında ve ilaç sanayiinde kullanılmıştır. 
TÜRKİYE’NİN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 
Ülkemizde su ürünleri üretimi 2017 yılı itibari ile toplam 630.820 ton olmuştur. Toplam üretimin 354.318 tonu avcılık, 

276.502 tonu ise akuakültür yoluyla elde edilmiştir. Bu üretimin ekonomik değeri toplam 5.5 milyar lira olarak 
hesaplanmaktadır. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen ekonomik değer 4 milyar lira ile %80’e yakın bir orana sahiptir. 

2000’li yılların başında 79.031 ton olan akuakültür üretimi günümüzde 276.502 tona ulaşmıştır ve her yıl artış 

göstermektedir (Şekil.4).  
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Şekil.4. Türkiye su ürünleri üretiminin yıllara göre dağılımı (TUİK) 
Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde ise 2000’li yıllara göre düşüş görülmektedir. Dalgalanmalarla birlikte av 

miktarı 300 bin ton ve 500 bin ton arasında seyretmektedir. Avcılıkta yaşanan darboğaz ülkemizde akuakültür 

faaliyetlerinin önemini de arttırmaktadır. 
Dünya genelinde ve ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği önemini korumakta ve her yıl üretimini arttırmaktadır. Dünya 

nüfusundaki artış ve sağlıklı gıda bilincinin yaygınlaşması su ürünlerine olan talebi de beraberinde getirmektedir. Artan 

talebin karşılanabilmesi için gereken üretim av miktarındaki sabit trend göz önünde bulundurulduğunda sadece 

akuakültür yolu ile elde edilebilecektir.  
Akuakültürde günümüzde üretim için tercih edilen ekonomik değeri yüksek türler büyük çoğunlukla karnivor türlerdir. 

Bu türlerin beslenmesinde ise yem formülasyonunda balık unu ve yağı önemli bir yere sahiptir. 1995-2015 yılları 

arasında yemleme ile yapılan akuakültür 12.2 milyon tondan 50.7 milyon tona yükselmiştir. (FAO, 2017) 
Balık unu ve yağına olan ihtiyacın karşılanabilmesi için doğal stoklar üzerindeki baskının arttırılması ihtimali ise 

endişe yaratmakta ve sürdürülebilir olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle yem sektörünün daha sürdürülebilir 
alternatif protein ve yağ kaynaklarına yönelmesi gerekmektedir. (Hasan ve Halwart, 2009) 
YEMLERDE KULLANILABİLECEK BÖCEKLER 
Hayvan besiciliğinde kullanılan yemler son yıllarda hayvansal gıdaların artışı ile birlikte önemli değişimler 

geçirmektedir. Balık yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerde bu değişimlerden etkilenmektedir. 1990 yılı sonrasında 

hızla gelişen ve günümüze kadar her yıl üretim miktarını arttıran akuakültür üretimi yem kullanımına bağımlıdır. Artan 

üretim, mevcut yem formülasyonlarında kullanılan ham madde kaynakları üzerinde baskıya ve fiyatlarında artışa neden 

olabilmektedir. Özellikle, balık yemlerinde vazgeçilmez olan balık unu ve balık yağı son yıllarda büyümekte olan 

ihtiyacı karşılamakta zorlanmaktadır. Balık unu karnivor türlerin yetiştiriciliğinde kullanılan yüksek kaliteli, esansiyel 

aminoasitleri içeren bir protein kaynağıdır. Bu hammadde doğadan yakalanan ve insan tüketimi için kullanılmayan 

balık türlerinin işlenmesiyle elde edilir.  
Yaşanan hammadde sıkıntıları yem üreticilerini ve bilim insanlarını alternatif kaynakların bulunması ve 

geliştirilmesine yöneltmiştir. 
Bitkisel kaynakların balıkların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması ve insan tüketimi için rekabeti son yıllarda 

böceklerin de alternatif protein kaynağı olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu derlemede akuakültürün 

günümüz durumu göz önünde bulundurularak alternatif bir protein kaynağı olan böceklerin yem hammaddesi olarak 

kullanımları incelenmiştir. 
2006 yılında, salmon üretiminde kullanılan yemlerin 1 Kg’ında 300gr balık unu kullanılırken 2012 yılında bu rakam 

150gr’a düşmüştür ve 2020’li yıllarda 80 gr a kadar düşmesi beklenmektedir (Tacon and Metian 2008). Balık unu ve 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1939 
 

yağı sınırlı bir kaynaktır. FAO raporları bu hammaddenin fiyatının son yıllarda dramatik şekilde arttığını ve 

günümüzde 1800 $/ton üzerine çıktığını bildirmektedir (FAO, 2014). Balık avı miktarlarının yükselmekten çok düşüş 

göstereceği göz önünde bulundurulursa bu fiyatlandırmanın daha da yükseleceği ve sürdürülebilir bir akuakültür için 

alternatif hammaddelerin gerekeceği öngörülebilir (Hardy 2010).  
Balık unu yerine ikame olarak kullanılan hammaddelerin çoğu bitkiseldir. Özellikle; soya proteini, mısır gluteni, nohut 

unu ve buğday gluteni kullanılmaktadır. Bu hammaddeler dengesiz amino asit içeriklerine, yüksek lif ve besin dışı 

içeriklere sahiptir. İnsan tüketiminde de yoğun şekilde kullanılmaktadırlar. Akuakültür sektöründe sürdürülebilir 
olarak kullanılabilmeleri ekonomik olarak mümkün görülmemektedir (Sorensen et. al. 2011). 
Yapılan çeşitli bilimsel çalışmalar ışığında böcek unları balık yemlerinde kullanılabilecek özelliklere sahip 

hammaddeler olarak tanımlanmaktadırlar (Rumpold and Schlüter 2013, Vander Spiegel et. al. 2013, Van Huis, 2013). 

Afrika kedi balığı (Clarias gariepinus) kalkan balığı (Psetta maxima), tilapya ( Oreochromis niloticus), Gökkuşağı 

alabalığı gibi çeşitli balıklarda böcek unlarının yemde kullanımı üzerine araştırmalar yapılmıştır (Fasakin et. al. 2003, 

Kroeckel et. al. 2012, Ogunji et al 2007,2008, St-Hilarie et. al. 2007a.b.)  
Böcekler zengin protein içeriğine sahip, kaliteli yağ ve iz elementler içeren canlılardır. Entomofaji, yani böceklerin 
gıda olarak tüketilmesi dünya genelinde 113 ülkede yaygındır (MacEvilly, 2000). İki bin üzerinde böcek türünün 

yenilebilir olduğu tespit edilmiştir (Jongema, 2012).  
Böcekler tıpkı kabuklular (karides, yengeç, istakoz, krill) gibi eklem bacaklılara ait bir sınıftır. Milyonlarca türe 

sahiptir. Coleoptera, diptera, hemiptera, homoptera, hymenoptera, isoptera, lepidoptera, orthoptera ordolarına 

ayrılmaktadır (Capinera, 2008). Geleneksel olarak üretilen hayvanlarla karşılaştırıldığında böceklerin yem 

değerlendirme oranları oldukça düşüktür, yani bir kg biyokütle için ihtiyaç duyulan yem miktarı daha azdır. 

Fekonditelerinin yüksek olması ise üretilmelerini kolaylaştırmaktadır. Genel olarak omnivordurlar ve organik atıklar 

kullanılarak üretilmeleri mümkündür. Üretimleri sırasında ortaya çıkan sera gazları üretimi ise göreceli olarak 

düşüktür.  
BSF larvalarında, pupa öncesi dönemde, 1Kg böcek ağırlığının 420 gr’ında protein, 350 gr’ında ise yağ bulunmaktadır 

(Van Huis et.al. 2013). Barroso et. al. (2014) balıkların beslenmesinde kullanılabilecek böceklerin besin 

kompozisyonlarını incelemiştir; taknosonmik gruplar arasında aminoasit profili açısından farklılıklar olmakla birlikte 

Diptera ordosunun balık ununa en yakın esansiyel ve sınırlayıcı aminoasitlere sahip olduğunu bildirmektedir. 

Böceklerin yağ asidi kompozisyonları incelendiğinde omega-3 ve çoklu doymamış yağ bileşenlerinin eksik olduğu 

görülmüştür. Bu durumun kullanılacak böceklerin yetiştiriciliğinde balık atıklarının kullanılarak ortadan 

kaldırılabileceği düşünülmektedir (Nakagaki & Defoliart, 1991, Oonincx et. al. 2010).  
Hayvan beslenmesinde kullanılan bazı böcekler aşağıda sıralanmıştır; 
Diptera (Sinekler) – BSF – Hermetia illucens 
Tenebrionidae (Un kurtları) – Tenebrio molitar 
Lepidoptera (Güveler) 
İpek böceği (Bombyx mori) 
Çekirge (Schisocerca gregaria) 
Solucanlar (Nematoda, annelida) – Panagrellus redivivus 
Hamam böceği (Blattodea) 
Cırcır böceği (Gymnogryllus lucens) 
Beyaz karınca (Macrotermes bellicocus) 
Böcekler tüketilebilmeleri için büyük oranda doğadan toplanmaktadırlar (%92), diğer yöntemler %6 oranında yarı-
entansif ve %2 oranında entansif yetiştirme (böcek tarımı) şeklindedir (Yen, 2015, Smith ve Pryor 2014). Doğada 

kanatlı hayvanlar ve balıklar için doğal yem kaynağı olan böcekler su ürünleri ve çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesinde 

böcek ve parçalarından elde edilecek ürünlerle alternatif protein kaynağı olmaya adaydır (Van der Spiegel et. al. 2013, 

Tekeli, 2014). 
 
 
 
 
Ev sineği (Musca domestica) larvaları kirli suların temizlenmesinde ve sportif balıkçılık faaliyetlerinde 

kullanılmaktadır (Makker et. al. 2014). Ayrıca gübre içinde bulunan bakterilerin azaltılması için de kullanıldıkları 

bildirilmektedir (Liu et. al. 2008). Böceklerin üretimi yüksek teknoloji gerektirmeyen, basit planlama ve organik 
atıkların kullanımıyla yapılabilecek zirai bir faaliyettir (Kushro et. al. 2012) 
Böceklerin çoğu demir, çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi iz mineralleri bünyelerinde barındırırlar. Besleme 

için yemlere katıldıklarında önemli bir kaynak oluştururlar. Dikkat edilmesi gereken husus bu içeriklerin mevsimsel 
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ve çevresel etkenlere bağlı olarak değişiklikler gösterebileceğidir. Bazı böceklerin protein içerikleri Tablo.1’de 

verilmiştir.  

Bazı böceklerin ham protein içerikleri (Ordo) Evre Aralık (%protein) 

Coleoptera Ergin ve larva 23-66 

Lepidoptera Pupa ve larva 14-68 

Hemiptera Ergin ve larva 42-74 

Homoptera Ergin, larva ve yumurta 45-57 

Hymenoptera Ergin, pupa, larva, yumurta 13-77 

Odonata Ergin ve naidad 46-65 

Orthoptera ergin ve nimfa 23-65 

*Xiaoming et. al. 2010   
Tablo.1. Bazı böceklerin protein içerikleri. 
Böcek proteinlerinin kalitesinin balık unu ve soya fasulyesi küspesine benzer olduğu bildirilmektedir (Jacob 2013).  

 Ham protein Ham yağ Ham kül Nem Fiber 

Balık unu 69.9 11.5 9.0 9.3 <0.1 

Soya unu 46.3 1.0 6.2 11.9 29.9 

BSF larva 43.5 16.7 13.9 5.9 9.5 
*Katya et. al. 2017 
Tablo.2. Böcek unu, balık unu ve soya unu besin kompozisyonu karşılaştırması. 
Awoniyi ve ekibi (2003) yaptıkları çalışmada sinek kurtçukları kullanarak balık yeminde böcek kullanımı üzerine 

çalışmışlar, canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma (FCR) oranı gibi çeşitli paramaterelerde başarıya 

ulaşmışlardır. Böylece sinek kurtçukları ile elde edilen proteinin balık unu yerine kullanılabilecek ucuz bir hammadde 

olabileceği kanısına varmışlardır. Bir başka çalışmada Wang ve ark. (2005), çekirge kullanarak formule ettikleri 

yemlerle %15 oranında kullanımda canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi ve yemden yararlanma parametrelerinde 

olumsuz etki ile karşılaşılmadan besleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Benzer çalışmaların ortak noktası, bu 

alternatif protein kaynağının balık ununun yerini tamamen değil kısmi olarak alabileceğine dikkat çekmeleridir.   
Sonuç 
Bu bilgiler ışığında özetleyecek olursak, böcekler yem ve yem hammaddesi olarak önemli potansiyele sahip canlılardır. 

Dengeli bir besin içerğinine sahiptirler ve hayvan besiciliğinde ihtiyaç duyulan amino asit ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

içeriğe sahiptirler. Doğru yetiştirme teknikleri ve besin kaynakları kullanılarak üretildiklerinde balık unu gibi çok 

değerli bir hammaddeye rakip olabilecek kaliteye ulaşabilmektedirler. Bu özellikleri ile balık yemi endüstrisinde 

bitkisel kaynaklı protein alternatiflerinin yerini kolayca alabilecek potansiyele sahiptirler. Yoğun üretim faaliyetleri 

için doğru tür seçimi yapılarak üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Böceklerin üretiminde kullanılacak 

organik atıklar insan tüketimi için kullanılmadığı için herhangi bir rekabet söz konusu olmayacaktır. Böcek üretimi bu 

özelliğiyle çevreci ve sürdürülebilir bir teknoloji olmaya da adaydır. Özellikle çoklu doymamış yağların besin 

kompozisyonunda arttırılması için üretimde balık atıklarının da kullanılmasının gerektiği unutulmamalıdır. Balık 

ununun gelecek yıllarda yem hammaddesi olarak oldukça pahalı olacağı ve alternatif kaynaklara yönelinmesinin bir 

zorunluluk olduğu göz ardı edilmemelidir.  
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Bahçe zemin yönetimi sistemleri, meyve ağaçları, böcekler, küçük memeliler, toprak ve su kaynakları üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir. Bahçe zemin yönetimi sistemleri planlanırken, sıra aralarını ve sıra üzerlerini ayrı ayrı ele almak 

gerekmektedir. Sıra üzeri zemin yönetimi bu çalışmanın kapsamı içerisinde değildir. Ekolojik sürdürülebilirlik 

açısından, bahçe zemininde bulunan doğal yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması ideal bir uygulama değildir. 

Sıra aralarına ekilen çim bitkileri, bahçede doğal yabancı ot türlerini baskı altına alabilirler. Bunun için üreticiler 

genellikle mavi yumak (Festuca ovina L.) gibi kurağa ve soğuğa toleranslı, daha az biçim isteyen, doğal yabancı otlara 

nazaran ağaçlarla daha az rekabet eden çim bitkilerinin uygun tür ve çeşitlerini tercih etmektedirler. Sıra aralarına 

yabani çiçeklerin ekilmesi ise, doğal düşmanları ve özellikle de tozlayıcı böcekleri (bal arıları gibi) bahçeye 

çekebilmek açısından önemli potansiyele sahiptir. Bununla birlikte meyve bahçelerinde doğal faydalı böceklere ev 

sahipliği yapan doğal yabancı otlar, biyoçeşitlilik ve biyokontrol açısından bazı avantajlara sahiptir. Bu derlemede 

özellikle elma (Malus domestica Borkh.) ve kiraz (Prunus avium L.) için farklı bahçe zemin yönetim sistemleri 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca sürdürülebilir bir meyve üretimini teşvik etmek açısından güncel bulgulara ve bu 

bulguların elma ve kiraz bahçelerine nasıl uygulanabileceğine de odaklanılmıştır. Doğaya dost sürdürülebilir 

uygulamalar ve meyve bahçesini oluşturan birbirine bağlı sistemler arasındaki karmaşık ilişkiler incelenebilirse 

üreticilere ve tüketicilere önemli faydalar sağlanabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Malus domestica, Prunus avium, çim tesisi, çok yıllık çimler, çim rekabeti 

 

 

 

 

Evaluation of different alternatives in orchard floor management for sustainable fruit production: maintaining 

of native weeds, sowing of wildflower and grass 

 

The orchard floor management systems have a substantial effect on fruit trees, insects, small mammals, soil and water 

resources. While orchard floor management systems are planned, tree rows and traffic lanes between the rows should 

be assessed separately. The floor management in tree rows is beyond the scope of this study. From the environmental 
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sustainability point of view, destroying all weeds on the orchard floor is an unfortunate work. The grass sod in the 

traffic lanes may suppress the populations of native weeds in the orchard. For this reason, suitably qualified grass 

species and cultivars such as blue fescue (Festuca ovina L.) that tolerant to drought and cold, need less mowing, 

compete for less with fruit trees in comparison to native weeds, are mostly preferred by growers. The wildflowers sod 

in the traffic lanes has a potential to attract natural enemies and especially pollinator insects (e.g. honey bees) to the 

orchard. However, native weeds that harbour native insect predators could bring some advantages to the orchard for 

biodiversity and biocontrol. In this review, different orchard floor management systems, especially in apple (Malus 

domestica Borkh.) and sweet cherry (Prunus avium L.), are discussed. Also, it focuses on current findings and how 

they can be applied to apple and sweet cherry orchards. If the complex relationships between nature-friendly 

sustainable practices and the interconnected systems that constitute an orchard are examined, important benefits to 

growers and consumers can be achieved.   

 

Keywords: Malus domestica, Prunus avium, turfgrass establishment, perennial grasses, grass competition 

 

Giriş 

  

Yetiştiriciler toprak, iklim ve yapısal nedenlerden dolayı aynı bahçelerde on yıllar hatta yüzyıllardır aynı meyve 

türünün yetiştiriciliğini yapmakta ve bu yüzden gitgide toprak kalitesi düşmektedir. Su ve rüzgâr erozyonuna 

maruz kalarak aşınan, ilaçlama ve hasat gibi işlemlerle sıkışan toprak, zamanla hastalıklarında artmasıyla ağaç 

köklerini olumsuz etkilemektedir (Merwin, 2003a). Bu nedenlerle toprak verimliliğini uzun süre muhafaza 

etmek büyük önem taşımaktadır.  

 

Bahçe zemin yönetiminde kullanılan metotların genel amacı toprak derinliğini arttırmak, ağaçlar için hayati 

önemi olan suyu ve besin elementlerini temin etmek, biyolojik dengeyi korumak ve sürdürülebilir meyve 

üretimini sağlamaktır (Merwin, 2003b). Otsu bitkilerin aksine, meyve ağaçları toprak örtüsü üzerinde gölge 

oluştururlar ve bu yüzden ışık için ağaçlar ile diğer bitkiler arasında olan rekabet minimum seviyededir. Diğer 

tarımsal ürünlere nazaran, meyve ağaçları ve asmalar daha yüksek bitki rekabetini tolere edebilirler (Merwin 

ve Ray, 1997). 

 

Etkili bahçe zemin yönetimi uygulamaları için, bitki besin maddelerinin alımı ile kök gelişimi arasındaki 

ilişkilerin ve bitkiler arasındaki rekabetin iyi bilinmesini gerekmektedir. Fakat şaşırtıcı olarak bu konularda 

çok az bilgi mevcuttur. Meyve ağaçları, yabancı otlar, böcekler, küçük memeliler, toprak ve su kaynakları, 

bahçe zemin yönetimi sistemleri tarafından önemli derecede etkilenmektedirler (Meagher ve Meyer, 1990; Al-

Hinai ve Roper, 2001; Tworkoski ve Glenn, 2008). Tüm yabancı otların herbisitler vb. ile tamamen ortadan 

kaldırılması hem gerekli değildir hem de ekonomik ve çevresel nedenlerle arzu edilmemektedir. Yabancı ot 

mücadelesi ile toprak yönetiminin birlikte taktiksel olarak işletilmesi için teknik bilgiye, ağaç biyolojisinin 

incelenmesine, ağaç ve yabancı ot kök fizyolojisi konularının bilinmesine, buna ilaveten maliyet-kazanç 
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ilişkilerinin değerlendirilmesine en son olarak ta uzun dönem ekolojik süreç ve sürdürülebilirlik bilincine 

ihtiyaç duyulmaktadır (Merwin, 2003b). Nitekim, faydalı böceklerin yaşam alanlarını tehdit eden monokültür 

yetiştiricilik zamanla faydalı böceklerin poülasyonlarının azalmasına, hatta nesillerinin yok olmasına neden 

olmaktadır (Wratten ve Altieri, 2004).  

 

Bu çalışmada bilinen klasik yöntemler ve sürdürülebilir meyve üretimine katkıda bulunabilecek güncel bahçe 

zemin yönetimi yaklaşımları değerlendirilmiştir. Sıra üzeri bahçe zemin yönetimi bu çalışmanın kapsamı 

dışında tutulmuştur. Nitekim, bahçe zemin yönetim sistemleri planlanırken, sıra aralarını ve sıra üzerlerini ayrı 

ayrı ele almak gerekmektedir.  

 

Sıra arası bahçe zemin yönetimi 

Toprak işleme 

 

Bilinen en eski yabancı ot kontrol metodu olan toprak işleme (Şekil 1), modern meyvecilikle birlikte, daha az 

tercih edilir duruma gelmiştir. Bunun nedeni, bu tekniğin çok sayıda dezavantaja sahip olmasıdır (Çizelge 1). 

 

Şekil 1. Isparta/Uluborlu’da Toprak İşleme Yapılmış Bir Kiraz Bahçesi. 

 

Çizelge 1. Toprak İşlemenin Avantajları ve Dezavantajları (Roper, 1992; Hogue ve Looney, 1996; Merwin ve 

Ray, 1997; McDonald, 2007). 

Avantajları Dezavantajları 

- İlkbahar aylarında tekrarlanarak 

uygulandığı takdirde yabancı otlar 

etkili şekilde kontrol edilebilir 

- Toprak erozyonunu arttırır 

- Hastalıkları azaltabilir - Toprak yapısını bozabilir ve sıkışmaya neden olabilir 

- Basit aletlerle uygulanabilir - Toprak yüzeyine yakın yerdeki ağaç köklerine zarar verebilir 

- Toprak nemini muhafaza edebilir - Toprak organik maddesini azaltabilir 

- Kemirgen, zararlı böcek ve 

nematodların yaşam alanlarını yok 

edebilir 

- Bahçeye yeni yabancı ot tohumlarının taşınmasına yardımcı olabilir 
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- Ağaçların, yapılan gübrelemeden 

daha iyi yararlanmasını sağlayabilir 
- İşleme ekipmanlarının ağaç çevresinde çalışması güçtür 

 
- Kısa süreli etki sağlar 

 
- Yüksek akaryakıt maliyetine neden olur 

 
- Besin elementlerinin alımını, su infiltrasyonunu azaltabilir ve toprak 

makro faunasında bulunan faydalı sayısı azaltabilir  
- Özellikle yağışlı havalarda bahçede çalışmayı güçleştirir 

 
- Çalışma esnasında oluşan tozlar, zararlı böcek popülasyonunu 

arttırabilir ve hasat zamanında meyve üzerinde bulunan tozlar kaliteyi 
olumsuz etkileyebilir 

 

 

Doğal yabancı otların korunması 

 

Bu yaklaşımda, bahçe zemininde bulunan yabancı otlar, belli aralıklarla, farklı aletlerle biçilmektedir (Atay ve 

ark., 2017a; b) (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Isparta/Gelendost’ta Doğal Yabancı Otların Korunduğu Sık Dikim Bir Elma Bahçesinin Biçme Sonrası 

Görünümü. 

 

Ekolojik sürdürülebilirlik açısından son derece önemli olan bu yaklaşım, bazı dezavajlarına karşın çok sayıda 

avantaj sağlamaktadır. Örneğin, sıra aralarının biçilmesi erozyonun azaltılması ve ekipmanların çamura 

maruz kalmadan rahat çalışabilmesini sağlar (Westwood, 1995). Biçme, toprak sıkışmasının ve erozyonun 

önlenmesine, infiltrasyon hızının ve topraktaki faydalı mikroorganizma ile eklem bacaklı sayısının artmasına 

ve organik maddeye paralel olarak kök gelişimine katkı sağlar (Merwin ve ark., 1994). Bununla birlikte sıra 

aralarının biçilmesinin, su ve besin elementleri için ağaçlarla rekabet, kemirgen ve zararlı böceklere barınak 

olma gibi bazı dezavantajları da söz konusudur (Çizelge 2). 

 

 

Çizelge 2. Doğal Yabancı Otların Korunmasının Avantajları ve Dezavantajları (Monaco ve ark., 2002; Sirrine 

ve ark., 2008; Atay ve ark., 2011). 
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Avantajları Dezavantajları 

- Etkili erozyon kontrolü sağlar - Yabancı otlar su için ağaçlarla rekabet edebilir 

- Toprak organik maddesini 
arttırabilir 

- Besin elementleri için rekabet olabilir 

- Ekipmanların çalışmasını 

kolaylaştırır 
- Yabancı otları baskılamak için kullanılan biçme uygulamaları kısa 

süreli etkiye sahiptir 
- Çevre dostu bir yaklaşım olup 

faydalı böcekleri bahçeye çekebilir 
- Kemirgen, zararlı böcek ve nematodlara yaşam alanı sağlayabilir 

- Biyoçeşitlilik ve biyokontrol 

açısından pozitif etki yapabilir 
- Soğuk havayı muhafaza ederek, ilkbahar don riskinin artmasına neden 

olabilir 
 

 

 

 

Yabani çiçek ekimi 

 

Yabani çiçeklerin ekilmesi; sentetik pestisitler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) gibi yüksek teknolojik 

yaklaşımlardan ziyade, kültürel uygulamalar ve ekolojik bilgi ile zararlıların kontrol altına alınabileceğini savunan 

“ekolojik mühendislik” (Gurr ve ark., 2004) yaklaşımının önemli bir bileşenidir. Sıra aralarına yabani çiçeklerin 

ekilmesi, doğal yabancı otların korunması ile benzer avantaj ve dezavantajlara sahip olmakla birlikte, zararlılar ile 

beslenen doğal düşmanları ve özellikle de tozlayıcı böcekleri (arılar gibi) bahçeye çekebilmek, bahçe flora ve 

faunasındaki biyoçeşitliliği zenginleştirebilmek açısından önem taşımaktadır. Yabani çiçek tohumları genellikle 10-13 

kg/ha olacak şekilde ekilebilmektedir. Ekim öncesi yabani labada (Rumex obtusifolius), ayrık (Agropyron repens), 

köygöçüren (Cirsium arvense) ve tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) gibi istilacı yabancı otların bahçeden 

uzaklaştırılması önem taşımaktadır (Priffner ve Wyss, 2004). Mavi kantaron (Centaurea cyanus) ve gelincik (Papaver 

rhoeas) gibi bazı yabani çiçek türleri sümüklüböcek tarafından daha fazla zarar görebilirler ve bu nedenle daha yüksek 

sıklıkla ekilebilirler (Frank, 2003). Organik tarımın oldukça yaygın olduğu İsviçre’de tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık 

yabani çiçek türlerinin 24’lük (temel karışım) ve 37’lik (tam karışım) karışımları yaygın şekilde kullanılmaktadır 

(Priffner ve Wyss, 2004).   

 

Çim ekimi 

 

Doğal vejetasyon örtüsünün muhafaza edilebilmesi ile benzer avantaj ve dezavantajlar gösteren sıra aralarına 

farklı çim türlerinin ekilmesi, özellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 3). Bunun için mavi 

yumak (Festuca ovina L.) gibi kurağa ve soğuğa dayanıklı, daha az biçim isteyen, ağaçlarla daha az rekabet 

eden bitkilerin uygun tür ve çeşitleri tercih edilmektedir. Çim tohumları türe ve koşullara göre değişmekle 

birlikte ~50 kg/ha olacak şekilde ekilebilirler. Yabani çiçek ekiminde olduğu gibi, ekim öncesinde özellikle labada 

gibi çok yıllık istilacı yabancı otların temizlenmesi gerekmektedir. Çim türleri, yağışlı geçen kış ve bahar aylarında 

ekipmanların bahçede çalışabilmesini mümkün kılabilir, rekabetten dolayı ağaçların aşırı vejetatif gelişimini 

kontrol altına alabilir, yağmur suyunun toprağa nüfus etmesini arttırabilir, toprağa organik madde ve azot 
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takviyesi yapabilir ve bahçenin güzel görünmesini sağlayabilirler. Buna karşın çim bitkilerinin ekilmesinin ve 

sürdürülmesinin bir masraf unsuru olduğu ve itinalı şekilde kontrol edilmedikleri takdirde bazı yabancı otlar 

gibi istilacı konuma geçebilecekleri göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, yüzey örtücü çim bitkileri, yabancı ot 

türlerini baskı altına alabilirler ve bu nedenle biyoçeşitliliği azaltabilirler (Monaco ve ark., 2002; Vossen ve 

Ingals, 2002).  

 

 

Şekil 3. Almanya/Jork’ta Sıra Aralarına Çim Ekilmiş Sık Dikim Bir Kiraz Bahçesi. 

 

Sonuç 

 

Meyveciliğin hakim olduğu ülkelerde tüm bahçe yüzeyinin işlenmesi geçtiğimiz yüzyılda yaygın olarak 

uygulamaktayken, dezavantajları nedeniyle günümüzde daha az tercih edilir duruma gelmiştir. Bununla 

birlikte Türkiye’de özellikle kiraz üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun toprak işleme yaptığı görülmektedir. 

Toprak erozyonu başta olmak üzere çok sayıda dezavantaja neden olan bu yöntemin sürekli olarak 

uygulanması, ekolojik sürdürülebilirlik için tehlike arz etmektedir. Sürdürülebilir meyve üretimine katkıda 

bulunabilmek için üreticilerin doğa dostu bahçe zemin yönetim sistemlerini değerlendirmeleri yerinde olacaktır. 
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Son yirmi yıl içinde tüketici beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler sonucunda gıda zehirlenmesi vakalarında ve 

patojenik gıda kaynaklı bakterilerin antibakteriyel ajanlara direncinde önemli oranda artış gözlenmiştir. Bu nedenle 

yeni antimikrobiyal bileşiklere gereksinim duyulmaktadır. Deniz organizmalarından biyoaktif bileşiklerin araştırılması 

sonucunda, farmasötik ve endüstriyel uygulamalarda kullanılması için çok miktarda özüt üretilmiştir. Genellikle 

tarama için kullanılan deniz organizmaları arasında makro ve mikroalg, sölenterler, fitoplanktonlar, yumuşakçalar, 

süngerler, mercanlar, tunikler ve bryozoanlar bulunur. Bakteriyostatik ve bakteriyosidal ilk  ürün olan klorellin, 

Chlororella vulgaris’in kloroform ve benzen yağ asidi ile ekstraksiyonu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, ve Bacillus subtilis’ e karşı inhibisyon 

oluşturduğu gözlenmiştir.Bu derlemede Deniz alglerinden elde edilen antimikrobiyal bileşikler ve bunların gıda 

endüstrisindeki uygulamaları hakkında yeni bilgiler derlenmiştir. Halktan gelen baskı sonucunda,  gıda üreticileri 

geleneksel olarak kullanılan sentetik koruyuculardan ve yüksek miktarda tuz içeren doğal alternatiflerden 

uzaklaşmaktadır. Karasal bitkilerden ve deniz yosunlarından elde edilen bu doğal antimikrobiyaller, birçok sentetik 

koruyucu veya yüksek tuz alımı ile ilişkili yan etkiler olmaksızın,  gıda raf ömrünün uzamasını sağlar ve gıda 

zehirlenmelerine karşı bizleri korur. Deniz yosunu bileşiklerinin biyo-bozunur malzemelerden üretilmiş antibakteriyel 

filmlerin bileşenleri olarak, aktif gıda ambalajında kullanım potansiyeli de vardır. Aljinatlardan ve karagenandan  

yenilebilir gıda ambalajı geliştirilmiştir.Su ürünleri yetiştiriciliği ürünleri, gıda kaynaklı patojenlerin ve bozulma 

bakterilerinin kaynağı olabilir. Deniz yosunlarından elde edilen bileşiklerin çiftliklerde yetişen, enfekte balıklarda 

antimikrobiyal etki gösterdiği ve bunun sonucunda balıkdan yapılan gıdada patojenik bakteri sayısında bir azalma 

görülmüştür. Deniz yosunlarından yeni antimikrobiyal  ürünler elde etmek için  yeni teknolojiler ve araçlardan 

yararlanan çok disiplinli bir stratejilere gereksinim vardır.  

 

 

Antimicrobial Compounds From Marine Algae and  Aplications of Food Indusrty 

 

Incidents of food poisoning have increased dramatically in the last few decades due to changes in consumer eating 

habits, and the growing resistance of spoilage and pathogenic foodborne bacteria to antibacterial agents.The search for 

bioactive compounds from marine organisms in recent decades has produced an abundance of extracts with 

pharmaceutical and industrial applications. Marine organisms commonly targeted for screening include macro and 
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microalgae, cnidarians, phytoplankton, molluscs, sponges, corals, tunicates, and bryozoans. Bactericidal and 

bacteriostatic compounds were first isolated from algae when chloroform and benzene fatty acid extracts of chlorellin, 

from Chlorella vulgaris, were found to inhibit Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, and Bacillus subtilis. In our review, we have presented about last knowledges about antimicrobial 

compounds from marine algae and  aplications of food ındusrty. With increasing pressure from the public, food 

manufacturers are moving away from traditionally used synthetic preservatives, and high levels of salt towards 

naturally derived alternatives. These natural antimicrobials derived from terrestrial plants and marine algae offer shelf-

life extension and increased safety from bacteria that cause food poisoning, without the side effects associated with 

many synthetic preservatives or high salt intake. Marine algal compounds also have potential for use as components 

of antibacterial films made from biodegradable materials which are widely used in active food packaging applications. 

Several edible food coatings from alginates and carrageenan have been developed.Aquacultural food products can be 

a source of foodborne pathogenic and spoilage bacteria. Seaweeds have been shown to have antibacterial properties 

against many species that infect farmed fish, which in turn reduces the occurrence of pathogenic bacteria in the final 

food product. In order to overcome the challenges to marine natural product development a multi-disciplinary strategy 

can be adapted which utilises nascent technologies and tools for developing novel antimicrobial agents. 

Keywords: marine, algae, antibacterial, food, preservation 

 

 

 

GİRİŞ 

Algler su ortamında primer üretici canlılardır ve besin zincirinin önemli bir parçasını oluştururlar (Cirik ve 

Cirik.,2011). Denizlerin en önemli canlı kaynaklarından biri olan alglerden gıda, tarım, kozmetik, tıp, eczacılık ve 

endüstri dallarında yararlanılmaktadır. Algler, özellikle yeni farmasötik ajanların geliştirilmesinde önem taşıyan 

yüksek biyolojik aktiviteli sekonder metabolitlere sahiptirler (Cirik ve Cirik.,2011;Gümüş.,2006). Deniz yosunları 

çeşitli ülkelerde hem yiyecek ve endüstride ham madde olarak kullanılmıştır. Son yıllarda deniz organizmalarından 

elde edilen biyoaktif bileşiklerin eczacılık ve endüstriyel uygulamalarındaki kullanım olanakları araştırılmıştır. Sadece 

2013 yılında, binden fazla, deniz alglerinden elde edilen, kansere, virüslere, bakterilere, mantarlara, hipertansiyona, 

yüksek kolesterol ve diğer hastalıklara karşı kullanılan, aktif bileşikler dünya çapında karakterize edilmiştir. Genellikle 

tarama için hedeflenen deniz canlıları makro ve mikroalgeleri (cnidarians, fitoplankton, yumuşakçalar, süngerler, 

mercanlar, tunikler ve bryozoanlar)   içerir. Alglerin özellikle endüstriyel amaçlı kullanımları mikro ve makro algler 

düzeyinde farklılıklar göstermektedir. Mikroalglerin üretiminde (bakteriyel kaynaklarda olduğu gibi) kontaminasyon 

riski ve hasatlarında yaşanan zorluklar nedeniyle endüstriyel üretimde hammadde olarak daha çok denizel makroalgler 

(Porphyra, Laminaria, Gracilaria gibi) tercih edilmektedir (Özdemir ve Erkmen, 2013). Makroalglerin antibakteriyel 

özelliklerine ilişkin çok sayıda çalışma Phaeophyceae, Rhodophyceae ve Chlorophyceae için rapor edilmiştir 

(Sreenivasa.,1991;Venugopal, 2009). Polifenoller, flavonoidler ve polisakkaritler gibi bileşenlerin kahverengi, kırmızı 

ve yeşil alglerde antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir (Cox vd., 2009; Zaragoza vd., 

2008; Gupta vd., 2012). Makroalglerin antimikrobiyal aktivitesi klorofil türevleri, akrilik asit, terpenler, fenolik 
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maddeler, halojenli alifatik bileşenler ve sülfür içeren heterosiklik bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Bu bileşenlerin 

yanında antimikrobiyal aktivite bazı aminoasitler, florotanninler, steroidler, halojenli ketonlar ve alkanlar, siklik 

polisülfitler ve yağ asitlerinden de kaynaklandığı belirtilmektedir (Espeche vd.,1984; Nagayama vd., 2002; Watson ve 

Cruz-Rivera, 2003; Hosokawa vd., 2006; Horie vd., 2008; Cox vd., 2009; Srivastava vd., 2010; Salem vd., 2011; 

Radhika vd., 2012; Gupta vd., 2010; de Almeida Mendes, 2012).  Bu araştırmaların çoğu, patojenik bakterilere etkili 

olan  antimikrobiyal ajanların tanımlanması ile ilgilidir (Hu ve ark.,2015; Miller ve Miller,2011). On milyonlarca yıl 

boyunca bakterilerin yanında metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve florokinolona dirençli 

Pseudomonas  bakterilerine karşı antibakteriyal biyomoleküllerin evrimi bunları sağlayabilir (Ramanan ve ark.,2016). 

Bu derleme, deniz yosunlarından türetilen antibakteriyel bileşiklere ve gıda sanayinde kullanımı hakkındaki son güncel 

bilgiler derlenmiştir.   

 

Deniz Yosunlarında Antibakteriyel Bileşikler ve Fonksiyonel Grupları 

 

Algler geleneksel olarak gıda olarak veya aljinat ve karagenan gibi hidrokolloidler olarak kullanılmıştır. 

Bununla birlikte, modern tarama yöntemleri. Phaeophyceae (kahverengi), Rhodophyceae (kırmızı), Chlorophyceae 

(yeşil), Bacillariophyceae (diatomlar)  alg sınıflarının Chrysophyceae (altın)  sekonder metabolitlerini araştırmıştır 

(Cox ve ark. 2010; Abu-Ghannam ve ark.,2013;Rizzo ve ark 2016; Ördög ve ark.,2004; Venugopal., 2008).Bu 

bileşiklerdeki, antibakteriyal aktiviteye sahip, fonksiyonel gruplar, florotanninler, yağ asitleri, polisakkaritler, 

peptidler, terpenler, poliasetilenler, steroller, indoller, alkaloidler, aromatik organik asitler, shikimik asit, poliketitler, 

hidrokinonlar, alkoller, aldehitler, ketonlar ve halojenli furanonlar, alkanlar ve alkenleri içermektedir (Blunt ve 

ark.,.2015; Mayer ve ark., 2013; Chojnacka ve Kim, 2015).Normal büyüme veya üreme için gerekli olmadıkları için, 

bu sekonder metabolitlerin  bazılarının yosunlardaki ekolojik işlevi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Algler, ayrıca 

yüksek seviyede UV ışığı, oksijene, tuzluğa ve ozmotik strese maruz kalmaktadır. Ayrıca, her mililitrede ortalama bir 

milyon bakteri hücresi bulunur. deniz suyunun (Amsler,2008). Bu streslerle mücadele etmek için algler tarafından 

üretilen kimyasalların bir kısmı antibakteriyeldir.  

 

Gıda üretiminde gıda kaynaklı patojenlerin ve bozulma bakterilerinin inhibisyonu 

 Son yıllarda tüketicilerin yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve bozulma bakterilerinin ve gıda 

patojenlerinin antibakteriyal ajanlara karşı direncinin artmasından dolayı gıda zehirlenmeleri artmaktadır (Dussault ve 

ark., 2016). Halkdan gelen baskı sonucunda gıda üreticileri sentetik koruyuculardan kaçınmakta ve bunların yerine 

alternatif olarak yüksek oranda tuzları kullanmaktadır. Bu doğal antimikrobiyal ajanlar karasal bitkilerden ve deniz 

alglerinden türevlenmektedir.Bu antimikrobiyal maddeler yüksek tuz alımına ve bazı sentetik koruyucularla ilişkili 

yan etkiler olmaksızın raf ömrünün uzamasına ve gıda zehirlenmelerine neden olan bakterilerin üremesine imkan 

vermeyen bir ortam oluşturmaktadır. 

 Gupta ve ark (2010) yaptıkları çalışmada, üç tane İrlanda deniz alginin antimikrobiyal aktivitesine 

(Himanthalia elongata, Saccharina latissima, ve Laminaria digitata’dır). Bunların çiğ ve 95oC’de ısı ile muamele 

edilmiş formuna bakmışlardır. Bu deniz alginin antimikrobiyal aktivitesi Listeria monocytogenes, Salmonella abony, 
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Enterococcus faecalis ve Pseudomonas aeruginosa’ya karşı test edilmiştir. Yapılan çalışmada çiğ Himanthalia 

elongata’nın metanol ekstraktı (60mg/mL) Listeria monocytogenes’i %98.7 oranında inhibe ederken, sentetik 

koruyuculardan sodyum benzoat %96,5 oranında sodyum nitrit ise% 96,2 oranında inhibe etmiştir. Çiğ Himanthalia 

elongata, Enterococcus faecalis ve Pseudomonas aeruginosa’ya karşı standart kimyasallardan daha etkilidir. Çiğ 

Saccharina latissima dört bakteriye karşı etkilidir. Bunu Laminaria digitata izlemiştir. Isı uygulaması bütün deniz 

alglerinin antibakteriyal aktivitesini azaltmıştır. Bu çiğ deniz ekstraktları, çiğ balıklarda, çiğ etlerde, pişmeden soğukda 

bekleme sırasında ısıyla inaktive olmadan önce bakterileri inhibe ederek avantaj sağlamaktadır. 

Dussault  ve ark (2016) yaptığı çalışmada, pasifik adasında bulunan bir deniz alginin gıda koruyuıcu ajanı 

olma potansiyelini araştırmıştır. Yaptıkları çalışmada Padina ve Dictyota’nın metanol ekstraktları, gram pozitif gıda 

patojenlerinden Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, ve  Staphylococcus aureus düşük konsantrasyonlarda 

(≤500µg/mL)  de gelişimini inhibe etmiştir. 

3.Gıda paketleme uygulamaları ve biyoteknoloji 

Deniz alglerinden elde edilen bileşikler gıda paketleme sistemlerinde antibakteriyal filmlerin bileşeni olma 

potansiyeline sahiptir. Aljinat ve karrageanlardan bir çok yenilenebilir gıda kaplama ajanı geliştirilmiştir (Tavassoli-

Kafrani ve ark.,2016; Alboofetileh ve ark.,2014). Olaimat ve ark (2014) mantar ekstraktını kullanarak, çiğ tavukları 

vakum paketlemede Campylobacter jejuni sayısında azalmanın olduğunu rapor etmiştir. Laktikasit bakterilerinin 

sayısını azaltmıştır. Campylobacter jejuni’ninin gelişimini kontrol etme metotları kümes hayvanları üreticileri için 

yarar sağlamaktadır. Gram negatif mikroaerofilik Campylobacter jejuni, dünya çapında en sık görülen gıda kaynaklı 

hastalıklardan birisidir. 

Rodríguez-Martínez ve ark (2016) polilaktik’e dayalı yeni biyobozunabilir bir ürün formüle etmişlerdir. Bu 

biyofilm %8 kurutulmuş Fucus spinalis ekstraktı ve %5 doğal sorbik asit, polilaktikasit içeren biyobozulabilir film 

içine ilave etmiştir. Bu film gıda koruyucularını paketlemede ve raf ömrünü uzatmak için uygun olarak bulunmuştur. 

Disk difüzyon yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada gıda patojenlerinden Staphylococcus aureus, Bacillus 

cereus,Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aeromonas 

hydrophila,Vibrio alginolyticus ve Vibrio parahaemolyticus’a karşı diğer deniz algini kıyasladığımızda Fucus 

spinalis’in etkin olduğu ortaya çıkmıştır. (Diğer algler Ascophyllum, Ulva, Bifurcaria, ve Gracilaria) Fucus 

spinalis’in10µg/mL’lik konsantrasyonu Bacillus subtilis için 15 mminhibisyon zonu oluşturması için yeterlidir. Sorbik 

asit fungus ve bakterilere antimikrobiyal aktiviteye sahipken, Fucus spinalis’in ekstraktlarının eklenmesi yeterli 

miktarı azaltmıştır. Antibakteriyal aktivitenin alanını genişletmiştir. Sorbikasit ilk kez dağ çileğinden izole edilmiştir 

ve maya ve küflere karşı antimikrobiyal aktivite gözlenmiştir. Fakat bakterilere karşı seçicidir (Lück ve Jager,2012). 

Bazı tüketiciler ise sorbikasidin tadını ekşi olarak hissetmektedirler. Kurutulmuş deniz alginin küçük miktarlarda ilave 

edilmesi antibakteriyal aktivite göstermektedir ve geleneksel koruyucuların yerine kullanılmaktadır. Böylece hem fiyat 

düşer hemde beslenme yönünden yarar sağlar. 

 Algal biyoteknoloji, makro ve mikro algleri kullanarak, spesifik fonksiyonları olan ürünleri üretmeyi 

amaçlamaktadır (Borowitzka,2015). Bu durum alg hücrelerinin sekonder metabolitler içine aktarımını veya sıcaklık, 

pH, veya gıdaya uygun olan çevresel parametreler değiştirilerek farmokolojik veya endüstriyel açıdan önemi olan 

ürünlerde değişiklik yapılmaktadır. Yıllardır bu amaçla bakterilere, bitkilere başarılı bir şekilde öteki organizmalara 
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hücreler aktarılmaktadır. Mikroalglerden olan Dunaliella salina, yüksek oranda tuz içeren ortamlarda hayatda kalmak 

için büyük miktarda beta karoten üretmektedir. Dunaliella salina’nın olduğu biyoproseslerde, tuz oranı kontrol 

edilerek insan kullanımı için beta karoten sentezinde artışa neden olmaktadır (Ben-Amotzve Avron.,1992). 

Biyoteknoloji yeni biyomoleküllerin sentezini veya yabancı genlerin hücre içine aktarımını hedeflemektedir. 

 

Sonuçlar 

 Besin ve diğer ekonomik değerleri tam olarak saptanmış olan deniz yosunları, yeryüzünün, 2/3’ünü 

kaplayan denizlerdeki dağılmış, suların yapısına ve iklimlere göre büyük¸ değişiklikler göstermektedir. Denizler, 

genellikle suyun¸ üst sınırından, 1000m derinliğe kadar değişik nitelik ve sayıda deniz yosunu ile örtülüdür. Dünya’da 

birçok ülkede geleneksel yemeklerin bir parçasını oluşturan ve halkımız tarafından çok fazla bilinmeyen yenilebilir 

algler, düzenli olarak tüketildiğinde dengeli bir beslenme için yüksek düzeyde besin öğeleri içermekte, karasal gıda 

kaynakları ile karşılaştırıldığında iz elementler ve mineralleri bol miktarda bulundurmaktadır. Algler ile ilgili 

beğenilmeyen belirgin tatlar gıda işleme metotları ve değişik menüler denenerek ülkemizde deniz yosunu kullanımını 

yaygınlaştırmak mümkün olabilecektir. 
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233-) HEMŞİRE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OKULA DAYALI  

“SENİN EVİN ÇEVRE” PROGRAMININ 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE FARKINDALIĞINA ETKİSİ 

 

Zuhal EMLEK SERT1, Aslı KALKIM1,  
1Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D., İzmir 

Giriş  

 Türk Dil Kurumu tarafından çevre, kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam olarak tanımlanmıştır 

(http://www.tdk.gov.tr). Çevrenin genel tanımı ise; bir canlı birimi ya da topluluğunun karşılıklı ilişki içinde 

bulunduğu,  tüm canlı cansız varlıkları içeren özel alan olarak yapılmaktadır. İnsan merkezli çevre tanımı ise; insanın 

içinde yaşadığı ortam olarak tanımlanır (Akdur, 2005). Sanayinin hızla gelişmesiyle doğal kaynakların tüketilmesi, 

atıkların hızla artması ve insanların bilinçsizce çevreye zarar vermesi sonucunda meydana gelen çevre sorunları 

canlılar için tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Özellikle insanların çevreye karşı olan bilinçsiz davranışları çevre 

sorunlarının temelini oluşturmaktadır (Erökten, 2015). 

 İnsanların tutumları çevreye yönelik davranışlarını etkilemektedir (Erökten, 2015). Çevreye karşı olumsuz 

tutuma sahip bireyler, çevreye zarar verebileceklerinden bireyleri çevre konusunda bilgilendirmek ve olumlu tutumlar 

gösterecek davranışlar kazandırmak son derece önemlidir (Erökten, 2015; Uzun ve Sağlam, 2006). Erten (2012)’e göre 

çevre sorunlarının üstesinden gelebilmek için öncelikle bir araca ihtiyaç vardır. İnsanların çevre davranışlarında 

değişiklik meydana getirecek olan bu araç çevre eğitimidir. Çevre eğitiminin amacı çevre dostu davranış gösterebilecek 

bireylerin yetiştirilmesidir. Çevre sorunlarının çözümünde teknoloji ve yasalar tek başına etkili olmamakta, aynı 

zamanda bireysel davranışların da değişmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Erten, 2012; Cansaran, 2014). 

 

 

  

(Erten, 2012) 

 Çevre eğitiminin temel amaçları; çevreyle ilgili doğru tutum, davranış ve becerileri geliştirerek bireyleri çevre 

okur-yazarı yapmak, çevreye karşı farkındalığı ve duyarlığı artırmaktır (Gökçeli ve Kandır, 2016). Çevrenin korunması 

için gerekli yeti ve sorumlulukların, değer yargılarının ve tutumların şekillendirilmesine ilişkin olumlu inanışların 

kazanılmasını sağlamak için, gerekli çalışmalara ve uygulamalara erken yıllarda başlanması son derece önemlidir 

(Gökçeli ve Kandır, 2016). Çevreye karşı sorumluluk bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması, bunun yaşam 

boyu sürecek bir alışkanlık haline getirilmesinde ön koşuldur. Tutum ve davranış geliştirmede farkındalık etkisi 

önemlidir. Bireylerin çevreye karşı farkındalıklarının geliştirilmesi çevreye karşı tutum ve davranışların gelişmesinde 

yardımcı olacaktır. Bu nedenle erken dönemde çocukların, çevreye yönelik ilgilerinin, farkındalıklarının ve olumlu-

istenilir alışkanlıklarının olup olmadığının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi çocukların bu yöndeki gelişiminin ve 

ileriye doğru atılacak adımların gerçekleşebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Gökçeli ve Kandır, 2016). 

 

Çevre Sorunları  
Çevre Eğitimi (araç) Çevre bilincine sahip, çevre dostu davranışlar 

gösterebilen bireyler. (Hedef) 
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 Tüm bu bilgilerin ışığında araştırma; hemşire tarafından gerçekleştirilen, okula dayalı “Senin evin çevre” 

programının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin çevre konusundaki farkındalığına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem  

Araştırma tipi: Ön-test son-test düzeninde tek gruplu yarı deneysel bir araştırmadır.  

Araştırmanın evreni: 2017-2018 öğretim yılında, İzmir’de bir ilkokulda bulunan tüm ilkokul 4. sınıf öğrencileri (14 

şube) oluşturmaktadır.   

Araştırmanın örneklemi: Basit rastlantısal örnekleme yöntemi ile belirlenen 184 öğrenci araştırmaya alınmıştır. 

Veri toplama araçları: Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğrenci Tanıtım Formu ve İlkokul Çevre Farkındalık 

Ölçeği kullanılmıştır. Öğrenci tanıtım formunda öğrencinin cinsiyetini, yaşını, anne, baba eğitim düzeyini, kardeş 

sayısını sorgulayan beş soru yer almaktadır. İlkokul Çevre Farkındalık Ölçeği, Yılmaz ve Taş (2017) tarafından 

geliştirilen, 35 madde ve dört alt boyuttan (doğada yaşam, dönüştürülebilir enerji kaynakları ve kullanımları, çevresel 

sorumluluk, canlıların devamlılığı) oluşan bir ölçektir. Ölçekte yer alan maddeler tamamen katılıyorum (5), 

katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), hiç katılmıyorum (1) şeklinde beşli likert tiptedir. Ölçeğin Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısı 0.84’dür. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.83 bulunmuştur.  

Yapılan işlem/müdahale: Program kapsamında ilk olarak öğrencilerin çevre konusundaki bilgi ve farkındalıklarını 

ölçmek amaçlı ön-test uygulaması yapılmıştır. Ön-test uygulamasında öğrencilere ders saati içerisinde Öğrenci 

Tanıtım Formu ve İlkokul Çevre Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. Öncelikle öğrencilere veri toplama araçları 

tanıtılmış, ardından veriler bir ders saati içinde toplanmıştır. Veri toplama sürecinde öğrencilerin soru sorabilmeleri, 

formları doldururken zorluk yaşamamaları için araştırmacılar yanlarında bulunmuştur. Ön-testten elde edilen veriler 

ile öğrencilerin bilgi gereksinimleri saptanmıştır. Belirlenen bu gereksinimler doğrultusunda eğitim sunumu 

hazırlanmıştır. “Senin evin çevre” programı dört haftadan oluşmaktadır. İlk hafta öğrencilere gereksinimleri 

doğrultusunda hazırlanan çevre konulu eğitim sunumu (çevre ve çevre kirliliği nedir?, nedenleri ve sonuçları nelerdir?, 

çevremizi ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumak için neler yapmalıyız? gibi başlıkları içeren) sınıf ortamında bir 

ders saati süresince sunulmuş ve araştırmacılar tarafından hazırlanan çevre konulu broşürler (temiz bir çevre için neler 

yapabiliriz?, geri dönüşüm nedir? hangi atıklar geri dönüştürülebilir? gibi bilgilere yer veren) öğrencilere dağıtılmıştır. 

Sınıfta yapılan eğitimler sırasında araştırmacılar tarafından hazırlanan konu ile ilgili posterler sınıflara ve okulun bazı 

bölümlerine asılmıştır. İkinci hafta okuldaki çevresel risk faktörleri tespit edilmiş ve üçüncü hafta bu risk faktörlerine 

yönelik uyarı mesajları öğrencilerin görebilecekleri yerlere asılarak öğrencilerin konu ile ilgili bilinçlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Dördüncü hafta her sınıftan iki öğrenci seçilerek, toplam yirmi sekiz öğrenci ile okul bahçesindeki ve 

okul çevresindeki çöpler toplanmıştır (Tablo 1). Bu etkinlik ile öğrencilerin çevreyi koruma davranışlarını geliştirmek 

amaçlanmıştır. Bu etkinliğe katılan öğrencileri desteklemek amacıyla çevre temalı kitap ayraçları verilerek bu 

davranışın sürdürülmesi hedeflenmiştir.  

 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1960 
 

 

 

Tablo 1. Etkinlik Çizelgesi 

 Etkinlikler 

H
af

ta
la

r 

Ön-test 

Öğrencilere; 

Öğrenci 

Tanıtım 

Formu ve 

İlkokul Çevre 

Farkındalık 

Ölçeği 

uygulandı. 

Öğrencilere 

gereksinimleri 

doğrultusunda 

hazırlanan “Çevre 

Kirliliği ve Önlemeye 

Yönelik Girişimler” 

eğitim sunumu. 

Hazırlanan broşürlerin 

öğrencilere dağıtılması, 

posterlerin sınıf ve 

okulun bazı 

bölümlerine asıldı.  

(1. Hafta). 

Okul 

bahçesinde ve 

binasında risk 

değerlendirilm

esi yapıldı. 

(2. Hafta).  

Tespit edilen 

risk faktörlerine 

yönelik uyarı 

mesajları 

öğrencilerin 

görebilecekleri 

yerlere (sınıf, 

okul, lavabolar) 

asıldı.  

(3. Hafta). 

Her sınıftan iki 

öğrenci seçilerek, 

toplam yirmi sekiz 

öğrenci ile okul 

bahçesindeki ve 

okul çevresindeki 

çöpler toplandı.  

(4. Hafta). 

Son-test 

Öğrencilere; 

İlkokul Çevre 

Farkındalık 

Ölçeği 

uygulandı. 

 

Verilerin değerlendirilmesi: Araştırmanın verileri sınıf ortamında öğrencilerden program öncesi (öntest) ve öntest 

uygulamasından bir ay sonra (sontest) toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 programında ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve bağımlı gruplarda t testi 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın etik yönü: Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli kişi (öğrenci ve veliler) ve kurum (Milli Eğitim 

Müdürlüğü) izinleri alınmıştır.  

 

Bulgular 

   

Tablo 2. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Sosyo-Demografik Özellikler Sayı 
 (s) 

Yüzde 
   (%) 

Cinsiyet   
Kız 103 56.0 
Erkek 81 44.0 

Yaş    

  9 yaş 25 13.5 
10 yaş 153 83.2 

11 yaş 6 3.3 

Anne Eğitim Durumu   
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Okuryazar değil 18 9.8 
İlkokul 82 44.6 
Ortaokul 47 25.5 

Lise 32 17.4 
Yüksekokul /Üniversite 5 2.7 

Baba Eğitim Durumu   

Okuryazar değil 16 8.7 
İlkokul 59 32.1 

Ortaokul 53 28.8 

Lise 47 25.5 

Yüksekokul /Üniversite 9 4.9 

Kardeş Sayısı   
Yok  13 7.1 

1 66 35.9 

2 53 28.8 

3 52 28.3 

Toplam 184 100.0 
 

 Öğrencilerin % 56’sı kız öğrenci ve % 83.2’si 10 yaşındadır. Katılımcıların % 44.6’sının annesinin, % 

32.1’inin babasının eğitim düzeyi ilkokul mezunudur ve % 35.9’u bir kardeşe sahiptir (Tablo 2). 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Çevre Farkındalık Ölçeği ön-test ve son-test madde toplam puan ortalaması (n=184) 

Ölçek     Ön-test    Son-test İstatistiksel 

Analiz 
     X ± SS     X ± SS  
Çevre farkındalık 

ölçeği 
4.29 ± 0.38 4.35 ± 0.40 t = 1.993 

p = 0.048 
Dönüştürülebilir 

enerji kaynakları ve 

kullanımları 

4.62 ± 0.45 4.59 ± 0.49 t = 0.870 
p = 0.385 

Doğada yaşam 4.52 ± 0.46 4.55 ± 0.44 t = 1.115 
p = 0.266 

Çevresel sorumluluk 4.23 ± 0.68  4.24 ± 0.63 t = 0.175 
p = 0.862 

Canlıların 

devamlılığı 
1.99 ± 1.09 2.60 ± 1.31 t = 6.060 

p = 0.000 
 

 Öğrencilerin çevre farkındalık ölçeği ön-test madde toplam puan ortalaması X= 4.29±0.38, son test puan 

ortalaması X= 4.35±0.40’dır. Çevre farkındalık ölçeği ön-test ve son-test madde toplam puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (t=1.993, p=0.048). Aynı zamanda canlıların devamlılığı alt boyutunda 
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ön-test (X= 1.99±1.09) ve son-test madde toplam puan ortalaması (X= 2.60±1.31) arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark belirlenmiştir (t=6.060, p<0.001) (Tablo 3).  

 

Tartışma 

 “Senin evin çevre” programı sonucunda öğrencilerin çevre farkındalık ölçeğinden aldıkları madde toplam 

puan ortalamalarının istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur. Ölçeğin “dönüştürülebilir enerji 

kaynakları ve kullanımları” madde toplam puanı dışında diğer tüm madde toplam puanları istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık olmasa da göreceli olarak artmıştır. Ayrıca “canlıların devamlılığı” madde puan ortalamasının ön-test ve 

son-test arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Özdemir (2010) tarafından doğa 

deneyimine dayalı olarak yürütülen deneysel desene dayalı olarak yürütülen çevre eğitimi programının sonucunda; 

uygulamaya katılan öğrencilerin çevresel değerlerine ve bunların bozulmasına yönelik farkındalıklarına, yüz yüze 

oldukları çevre sorunlarına ilişkin somut kaygılarının ve tepkilerinin eklendiğini ve çevreye sorumlu davranış 

eğilimlerinin arttığı belirlenmiştir. İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve becerilerine ilişkin geliştirilen “Yaz çevre 

eğitiminin etkileri” programını değerlendirmek amacıyla 4. - 8. sınıf öğrencileri ile yapılan araştırmanın sonucunda; 

öğrencilerin çevresel tutumlarının ve sorumlu çevresel davranışlarının önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir (Erdoğan, 

2015). Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma açısından gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışların edinilmesi 

ve aktarılması amacıyla, Alexandar ve Poyyamoli (2014) tarafından dört farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip liseden 

seçilen öğrenciler ile gerçekleştirilen çalışmada, girişim grubundaki öğrencilere sürdürülebilir kalkınma için çevre 

eğitimi konusunda yenilikçi bir müfredat (aktif öğrenme teknikleri) uygulanmıştır. Girişim ve kontrol grubu arasında 

çevresel bilgi, davranış, tutum ve becerilerinin düzeyine ilişkin öntest ve sontest etkileri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Sontest sonuçlarında, girişim grubu öğrencileri, mevcut öğretim programları ile 

geleneksel öğretim yöntemleri gören öğrencilere göre, hava, su, biyo-çeşitlilik koruma ve katı atık yönetimi konusunda 

önemli ölçüde daha yüksek bilgi, tutum, beceri ve davranış puanları elde etmişlerdir. Tüm bu araştırmaların 

sonuçlarının çalışmamızın sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir.   

 Geleneksel öğretim yöntemlerinde çoğunlukla öğretmen dersi anlatan ve öğrenciler de bilgiyi alan pasif 

dinleyicilerdir. Öğretmen merkezli öğretim yöntemlerinde kitaba bağımlılık ve ezber olduğundan dolayı da dersler 

daha sıkıcı geçmektedir bunun sonucunda da çevre eğitimi ile ilgili aksaklıklar yaşanmaktadır (Özbuğutu ve ark., 

2014). Okullarda öğrencinin aktif olarak yer aldığı eğitim programları ile çevre farkındalığının ve duyarlılığının 

geliştirilebileceği düşünülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde çevre kirliliğine bağlı olarak hızla artan çevre sorunlarını azaltmak ve önlemek için bireylere 

çevreye yönelik duyarlılık kazandırmak ve bu sorunlara yönelik farkındalık sağlamak gerekmektedir. Bu farkındalığın 

ve duyarlılığın sağlanmasında çevreye yönelik sağlık eğitimlerinin en erken dönemden başlanarak, ilkokuldan 

üniversiteye kadar eğitim programlarında yer almasının önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.   

Araştırma bulguları okula dayalı “çevre sizin eviniz” programının çocukların çevresel farkındalıklarını 

geliştirdiğini göstermektedir. Bu programın farklı okullarda ve farklı kademelerdeki öğrencilerde etkinliğinin 

belirlenmesi ve uzun dönem etkinliğinin değerlendirilmesi önerilebilir. 
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Abstract 

Coloration in aquarium fish is one of the important marketing facts. There is a great importance of a proper and regular 

feeding regime in obtaining bright and vibrant colours in aquaculture. With the development of the aquaculture feed 

sector, the number of additives that have been added to feeds and are effective in improving parameters such as growth, 

reproduction, health and colour have also increased. Therefore, it has become a popular issue to investigate feed 

additives, especially for colouring, in aquarium fish. In particular, plant species with colour pigments that cannot be 

synthesized by fish such as carotenoids are of great importance. In this study, the effects of some plant species used as 

additives in aquarium fish feeds on colouring were reviewed. 

Keywords: Pigmentation, carotenoid, feed additive, aquarium 

 

Bitkisel kökenli yem katkı maddelerinin bazı akvaryum balıklarının renklenmesi üzerine etkileri 

Özet 

Akvaryum balıklarında renklenme, önemli pazarlama unsurlarından biridir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde parlak ve 

canlı renklerin elde edilmesinde uygun ve düzenli bir besleme rejiminin önemi büyüktür. Su ürünleri besleme 

sektörünün gelişmesiyle yemlere ilave edilen ve büyüme, üreme, sağlık, renk gibi parametrelerin iyileştirilmesinde 

etkili olan katkı maddelerinin sayısı da artmıştır. Dolayısıyla, akvaryum balıklarında özellikle renklenmeye etki eden 

yem katkı maddelerinin araştırılması popüler bir konu olmuştur. Özellikle yapılarında karotenoidler gibi balıkların 

sentezleyemediği renk pigmentlerini bulunduran bitki türleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, akvaryum balığı 

yemlerinde katkı maddesi olarak kullanılan bazı bitki türlerinin renklenme üzerine olan etkileri derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pigmentasyon, karotenoid, katkı maddesi, akvaryum 

 

Introduction 

Although the aquarium is generally expressed as a hobby, it has become an important sector in many countries of the 

world. So that, a great import and export mechanism has been developed, which includes almost all the countries in 
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the world. Fish coloration is one of the most important physical parameters and marketing condition for aquarium fish. 

(Güroy, Şahin, Mantoğlu & Kayalı, 2012; Karadal, Güroy & Türkmen, 2017). Pigmentation in fish is carried out 

through the nutrients they receive into their bodies, and this is one of the factors that increase the market value of the 

product. Many factors such as dietary lipid level, vitamins, feed additives, aquarium / tank colours, genetic factors, 

fish sizes and species differences is affected colouring in fish (Booth, Warner-Smith, Allan & Glencross, 2004; Kelsh, 

2004). The coloration of the cultivated fish species is generally provided by the synthetic and natural colorants added 

to the feeds (Gupta, Jha, Pal & Venkateshwarlu, 2007; Baron, Davies, Alexander, Snellgrove & Sloman, 2008). 

Synthetic commercial products and some natural plant species are used in aquafeeds for the purpose of colouring of 

fish. 

In this study, the effects of natural plant-based colorants as feed additives on the colouring of aquarium fish were 

presented. 

 

Importance of Dietary Feed Additives for Aquarium Fish 

Due to the increasing demand in aquarium fisheries, the issue of determining the nutritional needs of aquarium fish 

has come to the fore. Later on commercial production farms focused on the maximum growth rates of fish, besides 

coloration, development of gonads and bringing fish into the market in a short time was emphasized (Sales & Janssens, 

2003). The use of a commercial feed, which affects many parameters in aquarium fish cultured on this site, and the 

application of the feeding protocol determine the quality of the final product to be marketed in the future. The most 

basic way of influencing these parameters can be achieved by taking the beneficial ingredients of the fish directly into 

the digestive tract. So, these additives need to be supplemented to the fish diet. For example, the use of essential fatty 

acids, vitamin E, vitamin C and carotenoids as feed additives directly affects reproductive performance and coloration 

in fish (Mustafa & Nakagawa, 1995; Güroy et al., 2012). 

 

Carotenoid Requirement of Aquarium Fish 

Most naturally brightly coloured fish may show discolouration due to various factors such as continuous exposure to 

sunlight, chlorine, hunger, pH, water hardness, water haze, stress, toxic substances and water pollutants, low water 

quality (Kirwan, 2008). Coloration in ornamental fish decreases over time, especially in fish held for a long time in an 

aquarium.  This situation is due to the absence of carotenoids. Loss of pigments can be overcome by adding carotenoids 

to diet. There are more than 600 carotenoids in the nature, but only some of them are used in animal feed, medicine, 

food colouring and chemistry (Ong & Tee, 1992; Bricaud, Morel, Babin, Allali & Claustre, 1998). Carotenoids are 

used in the feeding of aquatic organisms to provide the colour associated with the consumer product, such as the bright 

vibrant colours of fish, and are the main source of pigmentation in the skin of fish (Mukherjee, Mandal & Banerjee, 

2010). Dietary carotenoids play an important role in the regulation of skin and muscle pigment in fish (Ezhil, Jeyanthi 

& Narayanan, 2008). Carotenoids are absorbed in the middle part of the intestine after being swallowed by the fish 

(Torissen, Hardy, Shearer, Scott & Stone, 1990). Adsorption and distribution of carotenoids in fish are not only related 
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to species, but also to the age and physiological status of fish species (Rani et al., 2014). Carotenoids in fish accumulate 

in various tissues and organs, such as skin, flesh, gonads, intestines, kidneys, liver, and less amounts in the brain 

(García-Chavarría & Lara-Flores, 2013). 

Carotenoids also play a role in other important functions, including pro-vitamin A, antioxidants, and immune-

regulators. In fish, they move from the muscles towards the ovaries, indicating that they are effective in reproductive 

function (Shahidi, Metusalach & Brown, 1998). However, Bell, McEvoy, Tocher & Sargent (2000) declared that fish 

fed with the diet containing carotenoids at higher levels are more resistant to bacterial and fungal diseases. 

 

Effects of Dietary Plant-based Additives on Coloration of Aquarium Fish 

Many medical and aromatic plants found in the nature have positive effects on the physical and chemical conditions 

of fish species, such as health parameters, reproductive efficiency, growth performance, skin coloration, etc. Natural 

carotenoids enhance the colour of aquarium fish. Some members of different aromatic plant families, including 

Solanaceae, Asteraceae, Salviniaceae, Rosaceae, Bixaceae, Fabaceae, Malvaceae and Zingiberaceae have been used 

for enhancing the coloration properties of exotic fishes in previously studies. 

In previous studies, the effects of some plant-based feed additives were investigated on coloration of various 

ornamental fish species. Marigold (Tagetes erecta) on red swordtail (Xiphophorus helleri), alfalfa (Medicago sativa) 

on goldfish (Carassius auratus), turmeric (Curcuma longa) on fantail guppy (Poecilia reticulata), red pepper 

(Capsicum annuum) on blue streak haps (Labidochromis caeruleus), rose petals (Rosa sp.) on dwarf gourami (Colisa 

lalia), roselle calyx (Hibiscus sabdariffa) and annatto (Bixa orellana) on goldfish (C. auratus) and azolla (Azolla sp.) 

on red platy (Xiphophorus maculatus) were positively affected on coloration (Ezhil et al., 2008; Yanar, Erçen, Özlüer 

Hunt, & Büyükçapar, 2008; Mukherjee et al., 2009; Yılmaz & Ergün, 2011; Pailan, Sinha, & Borkar, 2012; Pérez-

Escalante, Aguirre-Guzmán, Vanegas-Espinoza, & del Villar-Martínez, 2012; Fries et al., 2014; Kumar, 2016). 

 

Conclusion 

In conclusion, it can be said that plant-based pigment sources have positive effects on the coloration in aquarium fish. 
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Abstract 

Skin coloration is one of the most important marketing criteria in aquarium fish. Aquarists desire brilliant and vital 

colours on their fish. But the coloration of fish is very sensitive and is affected by many physical or chemical stressors. 

In adverse environmental conditions fish lose colour and some colour pigments cannot be synthesized by their bodies. 

Carotenoids are one of the non-synthesizable pigments in fish species and must be taken from the outside. Most of 

photosynthetic organism have various colour pigments in their natural structure, such as β-carotene, phycocyanin, 

astaxanthin and chlorophyll. Fish recover colour pigments when they fed with the algae species. These algae are used 

in aquaculture as a protein source for larvae of marine and freshwater fish and shellfish. Also, they are used as a 

pigment source in aquarium fish and invertebrates. In this study, effects and benefits of algae species on coloration of 

aquarium fishes were reviewed. 

Keywords: Spirulina, pigmentation, aquarium, phycocyanin 

 

Çeşitli akvaryum balıklarının renklenmesinde pigment kaynağı olarak kullanılan mikroalg türleri 

Özet 

Akvaryum balıklarında cilt rengi en önemli pazarlama kriterlerinden biridir. Akvaristler balıklarında parlak ve canlı 

renkler isterler. Fakat balıkların renklenmesi çok hassastır ve birçok fiziksel veya kimyasal stres etkisinden etkilenir. 

Olumsuz ortam koşullarında balıklar rengini kaybeder ve bazı renk pigmentleri vücutları tarafından sentezlenemez. 

Karotenoidler, balık türlerinde sentezlenemeyen pigmentlerden biridir ve dışarıdan alınmaları gerekir. Fotosentetik 

organizmanın çoğu, doğal yapılarında β-karoten, fikorosin, astaksantin ve klorofil gibi çeşitli renk pigmentlerine 

sahiptir. Balıklar, alg türleri ile beslendiklerinde renk pigmentlerini geri kazanırlar. Bu algler, su ürünleri 

yetiştiriciliğinde deniz ve tatlı su balıkları ve kabuklu deniz hayvanlarının larvaları için bir protein kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca akvaryum balıklarında ve omurgasızlarında pigment kaynağı olarak kullanılırlar. Bu 

çalışmada, akvaryum balıklarının renklendirilmesi üzerine alg türlerinin etkileri ve yararları derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spirulina, pigmentasyon, akvaryum, fikosiyanin 
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Introduction 

The colour formation in fish is sometimes caused by the physical breakdown and reflection of the light, and sometimes 

by the pigments found at the bottom of the skin. Fading in the colours of naturally bright and vibrant fish may occur 

due to various factors such as continuous exposure to sunlight, chlorine, starving, pH, stress, toxic substances, water 

parameters and low water quality (Kirwan, 2008; Karadal, Güroy & Türkmen, 2017). These factors can lead to decrease 

of carotenoids in the water. Fish cannot synthesize carotenoid pigments in their bodies and they need to take the 

carotenoids by the feeds which they consume (Gupta, Jha, Pal & Venkateshwarlu, 2007). Carotenoids are mainly found 

in plants, in algae, in photosynthetic bacteria and in some non-photosynthetic bacteria and they classified as in oil-

soluble pigments (Nakano, Kanamuri, Sato & Takeuchi, 1999). The most important pigments of microalgae are β-

carotene, phycocyanin, astaxanthin and chlorophyll. In recent years, the use of microalgae, which are high in protein 

content in fish feeds, as feed raw material or additive material has increased (Borowitzka, 1997). 

In this study, the effects of microalgae species which are important for nutrition in aquaculture on the coloration of 

aquarium fish were presented. 

 

Colour Pigments in Fish Skin 

As in many species, fish also exhibit various changes along with coloration, lifestyles and environments (Bird & 

Savage, 1990). Generally, in fishes found in upper and middle water layers, colour of the back region is blue-violet 

and the abdominal region is silver-white. In species living in benthic, colour of the back region is dark brown-black, 

while the abdominal region is darker with the back being lighter. These colours are composed of pigments in the 

bottom layer of the dermis. There are two colour cells in the fish as chromatophores and guanophores. As a result of 

displacement of chromatophores in the cells, colour change occurs in fish. There are three types of cramotophores 

according to the pigment granule colouring. Melanophores erythrophores and xanthophores are cells containing 

pigment granules with black, red and yellow colours, respectively. Guanophores are cells containing guanine crystals. 

They give silver colours when in less amounts while they also give white colours when in high amounts in fish skin 

(Yanar & Tekelioğlu, 1999). 

 

Important Microalgae Species in Coloration of Fish 

Algae offer a good source of closely all essential nutrients, such as PUFA (polyunsaturated fatty acid), vitamins and 

minerals. Chlorella, Arthrospira, Nannochloropsis, Dunaliella, Scenedesmus and Haematococcus are commonly 

evaluated as aquafeed for their high valuable nutritional contents (Lee, 1997; Yamaguchi, 1997; Khatoon, Sengupta, 

Homechaudhuri & Pal, 2010). Microalgae such as Skeletonema, Phaeodactylum, Chaetoceros, Pavlova, Isochrysis 

and Tetraselmis are used in aquaculture due to high amounts of PUFA, docosahexanoic acid (DHA) and 

eicosapentanoic acid (EPA) (Wang, 2003; Kunckey, Semmens, Mayer & Rimmer, 2005). 
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Effects of Microalgae on Coloration of Aquarium Fish 

Some microalgae species have significant effects on the coloration of aquarium fish. In previous studies with Spirulina 

(Arthrospira platensis), it has been reported that the positive effects on coloration of many aquarium fish species, 

including goldfish Carassius auratus (Kiriratnikom Zaau & Suwanpugdee, 2005; James, Vasudhevan & Sampath, 

2009; Vasudhevan & James, 2011), queen loach Botia dario (Gogoi, Mandal & Patel, 2018), guppy Poecilia reticulata 

(Dernekbasi, Unal, Karayucel & Aral, 2010), red swordtail Xiphophorus helleri (James, Sampath & Thangarathinam, 

2006), yellow tail iceman Pseudotropheus acei (Güroy, Şahin, Mantoğlu & Kayalı, 2012), kenyi cichlid Maylandia 

lombardoi (Karadal et al., 2017), blue gourami Trichogaster trichopterus (Alagappan, Vijula & Sinha, 2004; 

Khanzadeh, Fereidouni & Berenjestanaki, 2016), dwarf gourami Trichogaster lalius (Baksi et al., 2017; Baksi et al., 

2018) and clownfish Amphiprion ocellaris (Güroy, Mantoğlu, Karadal & Güroy, 2017). 

Species such as Chlorella vulgaris, Isochrysis galbana, Haematococcus pluvialis and Dunaliella salina are widely 

used as a pigment source in aquarium fish. Chlorella and Isochrysis positively affected on coloration of goldfish C. 

auratus (Gouveia & Rema, 2005; Coutinho, Rema, Otero, Pereira & Fábregas, 2006), Haematococcus in Midas cichlid 

Cichlasoma citrinellum (Pan & Chien, 2009) and Dunaliella in severum Heros severus (Alishahi & Karamifar, 2016). 

Apart from these microalgae species, Ankistrodesmus gracilis has been reported to improve the coloration of jewel 

tetra Hyphessobrycon eques (Berchielli-Morais, Fernandes & Sipaúba‐ Tavares, 2016) and Phormidium valderianum 

of Buenos Aires tetra Hemigrammus caudovittatu (Mukherjee, Banerjee, Khatoon & Pal, 2013). 

 

Conclusion 

As a result of this review, microalgae are of great importance in terms of coloration as well as nutritive properties. 

However, microalgae are not only beneficial in pigmentation in fishes but also enhancing the growth performance and 

health status. Further studies are necessary on the effects of different microalgae species on coloration, growth 

performance, reproductive efficiency, health parameters or total ammonia-nitrogen excretion of ornamental fishes. 
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Özet 

Amaç:  

Dünya nüfusu ve kişi başına düşen milli gelirdeki artışla birlikte, hayvansal proteinli gıdaya olan talebin artması 

beklenmektedir. 

Geleneksel ve hali hazırda mevcut olan bir gıda kaynağı olarak yenilebilir böcekler, yetersiz gıda arzı sorunu ve bunun 

sonucunda yetersiz beslenme ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalan toplumlar için çözümün bir parçası olabilir. 

Yöntem 

Protein tüketimi, obezite ve yaşa bağlı kas kaybı (örneğin, sarkopeni) gibi mevcut halk sağlığı sorunlarını yönetmede 

önemli bir rol oynar. Böcekler, gıda proteinine yönelik küresel talepleri karşılamada yardımcı olabilecek ve böylece 

de küresel gıda güvenliğine katkıda bulunabilecek alternatif bir protein kaynağı olarak önerilmiştir. Son zamanlarda, 

özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da, yenilebilir böceklerin çevresel ve ekonomik olarak kitlesel üretiminde ilgi 

artışı olmuştur. Böcek tozları, unlar, protein çubukları, makarnalar, hamburgerler, külçeler ve sürüler gibi yenilebilir 

böcekler ve böcek bazlı gıda ürünleri tüketiciler için piyasada mevcuttur. Bununla birlikte, protein içeriği, mevcut 

vazgeçilmez amino asit (Indispensable Amino-Acid          (- IAA) içeriği ve sindirilebilirliği açısından tanımlanan 

böcek türevli proteinlerin protein kalitesi hakkındaki veriler, insanlarda protein ve amino asit gereksinimlerini 

karşılama potansiyellerini daha iyi değerlendirmek için gereklidir. Mevcut bilgilerin çoğunluğu yabani 

popülasyonlardan toplanan böceklerden gelir. Bununla birlikte yenilebilir böceklerin amino asit ve protein içerikleri 

kısmen beslenme veya beslenme standardizasyonlarının olmaması, analiz sırasında yer alan gelişim evresi böcek 

toplama yerinin mevsimi ve işlem öncesi prosedür nedeniyle oldukça değişkenlik gösterir. 

Bulgular 

Türlerine göre düzenlenmiş çeşitli yenebilir böcekler ve kuru maddesinin bir yüzdesi olarak ifade edilen protein içeriği 

(5) sırasıyla şöyledir:  Blattodea’da %65,  Coleoptera’da %45, Diptera’da %55, Hemiptera’da %50, Hymenoptera ‘da 

%50, Isoptera’da %45, Lepidoptera’da %55, Odonata’da %58, Orthoptera’da %60, yumurtada %50, sütünde 

(inek,pastörize) %35, kırmızı ette %55, soyafasulyesinde ise %50’dir. 

Colepotera, Hymenoptera, Isoptera ve Orthoptera türlerinden alınan böceklerin ortalama lösin içerikleri sırasıyla 77,0 

( 37,4–129,5), 79,2 ( 69,7–93,0), 81,2 ( 73,0–90,6)ve 75,6 ( 42,5–100) mg/g’dır. En yüksek lösine sahip olan bu türler, 

aynı zamanda vazgeçilmez amino asit içeriği ile sindirim sonrası postprandiyal olarak kas proteini sentez  uyarma 

kapasitesi ölçülmelidir. Böceklerdeki kitin bileşimi ve miktarı, türlere ve gelişim aşamasına göre değişir. Referanslar, 

böceklerin ortalama kitin içeriğinin ise % 1,2-% 10 olduğunu açıklamaktadır.  

Sonuç 
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Her ne kadar böcek bazlı gıda ürünleri (örneğin, böcek tozları, unlar, protein çubukları, makarnalar, hamburgerler) 

piyasada mevcut olsa da, protein içeriği, aminoasit bileşimi ve sindirilebilirliği hakkında şu anda sınırlı veriler 

mevcuttur. Yenilebilir böcekler açlık sorunları ve sonraki yetersiz beslenmeler için stratejik bir çözüm olabilir.  

 

Abstract 

With increases in the global population and per capita income, the demand for animal-based, proteinrich food is 

expected to increase. Edible insects as a traditional and readily available food source could be part of the solution for  

Inhabitants are faced with the problem of insufficient food supplies and the consequent risk of undernourishment and 

health issues. Protein consumption plays an important role in managing current public health issues such as obesity 

and age-related muscle loss (ie, sarcopenia).Insects have been proposed as an alternative protein source that may assist 

in meeting global demands for food protein, thereby contibuting to global food security.Recently there has been a surge 

of interest, particularly in North America and Europe, in the mass production of insects as an environmentally and 

economically viable protein-dense food source.. Edible insects and insect-based food products, including insect 

powders, flours, protein bars, pasta, burgers, nuggets, and spreads, are currently available on the market for consumers. 

However, data on the protein quality of insect-derived proteins, defined in terms of their protein content, current 

indispensable amino-acid ( IAA) content, and digestibility are required to better evaluate their potential in meeting 

protein and amino-acid requirements in humans. Protein content expressed as a percentage of dry matter of various 

edible insects arranged based on insect order( Adapted from Rumpold and Schluter ,2013); Blattodea(65%) 

,Coleoptera(45%) ,Diptera(55%) ,Hemiptera(%50) ,Hymenoptera(50%), Isoptera(45%), Lepidoptera(55%) , 

Odonata(58%) ,Orthoptera(60%) ,Egg(50%) ,Milk (Cow)(35%),Beef(55%), soybean(50%). 

insects from the orders Colepotera, Hymenoptera, Isoptera, and Orthoptera possess on average a leucine content of 

77.0 (range, 37.4–129.5), 79.2 (range, 69.7–93.0), 81.2 (range, 73.0–90.6), and 75.6 (range, 42.5–100) mg/g. The 

composition and amount of chitin in insects varies according to the species and development stage. Reference reported 

1.2%, and Reference declared the average chitin content of insects to be1.2- 10%. Although insect-based food products 

(eg, insect powders, flours, protein bars, pasta, burgers, nuggets,and spreads) are available on the market, limited data 

are currently available on the protein content, aminoacid composition, and digestibility of protein from insects that are 

commercially produced and sold for human consumption.Edible insects  can be a strategic solution for hunger problems 

and subsequent undernourishment. 

 

Giriş 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

1978 
 

Et talebi ve sınırlı arazi alanı için küresel talep artışı, alternatif protein kaynakları arayışına yöneltmiştir. Yeterli diyet 

proteininin tüketimi, kas kütlesi bakımı ve genel sağlık için temeldir. Et (örneğin, sığır eti, domuz eti, kuzu eti), kümes 

hayvanları, balık, yumurta ve süt gibi geleneksel hayvansal protein kaynakları, insanlar için vazgeçilmez amino asit 

gereksinimlerini karşıladıkları için genellikle yüksek kaliteli diyet protein kaynakları olarak kabul edilir ve yüksek 

oranda sindirilebilir. Bununla birlikte, gelecekteki küresel gıda taleplerini karşılamak için yeterli miktarda geleneksel 

hayvansal protein üretimi, bir zorluğu temsil etmektedir. Yenilebilir böcekler son zamanlarda, daha canlı ve 

sürdürülebilir bir ticari ölçekte üretilebilecek ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunabilecek 

alternatif bir diyet proteini kaynağı olarak önerilmiştir (17).  Böcekler, tatmin edici bir enerji ve protein içeriği,  iyi 

amino asit  ve yağ asit profilleri , bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum ve çinko gibi mineraller, 

riboflavin, pantotenik asit, biyotin ve bazılarında folik asit gibi vitaminler, çeşitli mikrobesinlerin yüksek içerikleri ile 

gıda olarak kabul edilirler (18). Küresel olarak yaklaşık iki milyar insan böcekleri tüketmektedir. Özellikle Asya, Latin 

Amerika ve Afrika'da popüler ülkelerdir (16). Kuzey Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde bu tür 

gıdaların satışı ve tüketimi için ihmal edilebilir bir pazar mevcuttur, ayrıca, entomofinin sıkıca kurulduğu ülkelerde 

bile, böcek yetiştiriciliğinin ve işlenmesinin verimliliğini ve sağlığını geliştirmek için önemli bir fırsat vardır. Benzer 

şekilde evcil hayvanlar için böcek bazlı yem, yüksek kaliteli protein ve kalorilerin bir kaynağını temsil etmektedir 

(14,15).  

Yenilebilir böcekler, dünya çapında birçok ülkede popüler bir gıda maddesi olarak popülaritesi de artmaktadır. Yeterli 

miktarda diyet proteininin tüketimi, insan büyümesi ve genel sağlık için temeldir. Diyet proteini, diyet kalitesinin 

iyileştirilmesinde, sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesinde, vücut ağırlığı yönetiminin desteklenmesinde, vücut 

kompozisyonunun geliştirilmesinde (iskelet kas kütlesini korumak / arttırmak-yani yaşlılar, sporcular), iştahı 

düzenlemede önemli bir rol oynar (1). Bu nedenle, protein tüketimi, obezite ve yaşa bağlı kas kaybı (yani, sarkopeni) 

gibi güncel halk sağlığı sorunlarının yönetilmesinde önemli bir rol oynar. 

Et, yumurta ve süt gibi geleneksel hayvansal, protein-yoğun gıdalar, yüksek kaliteli protein kaynakları olarak kabul 

edilir. Çünkü mevcut vazgeçilmez elzem amino asit (IAA) gereksinimlerinin tümünü karşılarlar ve kolayca sindirilirler 

ve emilirler. Bununla birlikte, küresel nüfusun 2050 yılına kadar yaklaşık 9,6 milyara ulaşması öngörülmektedir (2). 

2050 yılına kadar 494 milyon ton, 2013'ten 206 milyon ton artmıştır (3). Diğer hayvansal, protein açısından zengin 

gıdalar için küresel taleplerin de artması beklenmektedir. Küresel diyet taleplerini karşılamak için proteinden zengin 

gıda taleplerini gelecekte karşılamak mümkün olmayabilir. Böcekler, gıda proteinine yönelik küresel talepleri 

karşılamada yardımcı olabilecek ve böylece de küresel gıda güvenliğine katkıda bulunabilecek alternatif bir protein 

kaynağı (2,4) olarak önerilmiştir. Dünya çapında çoğunlukla Afrika, Asya ve Güney Amerika'da yaşayan yaklaşık 2 

milyar insan, geleneksel diyetlerinin bir parçası olarak böcekleri tüketmektedir. 

Günümüzde böcekler (Coleoptera), tırtıllar (kelebekler ve kelebeklerin larvaları; Lepidoptera), arılar, yaban arıları ve 

karıncalar (Hymenoptera) ile çekirgeler dahil olmak üzere 2000'den fazla böcek türünün insanlar tarafından 

kullanıldığı bildirilmiştir (2). Son zamanlarda, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da, böceklerin çevresel ve 

ekonomik olarak kitlesel üretiminde ilgi artışı olmuştur. Böcek ve böcek bazlı gıda ürünleri, böcek tozları, unlar, 
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protein çubukları, makarna, hamburger ve nuggets tüketiciler için şu anda piyasada mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi (WHO / FAO / UNU) yönergelerine (11) 

göre insanlar için gereksinimler incelenmiş ve böcekler ve bazı geleneksel hayvan ve bitki- arasında karşılaştırmalar 

yapılmıştır (7). Yenilebilir böceklerin protein ve amino asit içeriği hakkında mevcut verilerin çoğunluğu yabani 

hayvanlarda toplanan böceklerden veya hayvan yemi olarak kullanılmak üzere yetiştirilen böceklerden elde edilmiştir 

(4,5.6). Yem olarak böcekler, özellikle de aquafeed gibi, büyük bir potansiyele sahiptir. 

Böcekler üretilebilecek alternatif protein-yoğun bir besin kaynağı olarak önerilmiştir (4,8,12). Örneğin, taze ağırlık 

bazında, yenilebilir böceklerin protein içeriği (g/100 g) %7 ila %48 arasında değişir. Taze et ağırlıklı protein içeriği 

(% 19-26), tilapia (tatlı su çuprası) (% 16-% 19) ve karides (% 13-27) ile karşılaştırılabilir. Bir protein yoğunluğunu 

temsil etmenin yanı sıra gıda kaynağı olarak böcekler geleneksel hayvancılıkla karşılaştırıldığında çevresel, ekonomik 

ve tarımsal avantajlara sahip olabilir. Bu avantajlar arasında beslemenin vücut kütlesine dönüştürülmesinde daha 

yüksek verimlilik (besleme dönüşümü verimliliği) (4); konvansiyonel canlı hayvanlara göre daha yüksek oranda 

yenilebilir ağırlık (kriketlerde% 80) (tavuk ve domuz eti için % 55; sığırlar için % 40) (8) olarak belirlenmiştir. 

Türlerine göre düzenlenmiş çeşitli yenebilir böcekler ve kuru maddesinin bir yüzdesi olarak ifade edilen protein içeriği 

(5) sırasıyla şöyledir. Blattodea’nın  %65, Coleoptera’nın %45, Diptera’nın %55, Hemiptera’nın %50, 

Hymenoptera’nın %50, Isoptera’nın  %45, Lepidoptera’nın %55, Odonata’nın %58, Orthoptera’nın %60, yumurtanın 

%50, sütün (inek, pastörize) %35, kırmızı etinin %55 ve soya fasulyesinin ise %50’dir. 

Colepotera, Hymenoptera, Isoptera,ve Orthoptera türlerinden alınan böceklerin ortalama leucine içerikleri sırasıyla 

77.0 ( 37.4–129.5), 79.2 ( 69.7–93.0), 81.2 ( 73.0–90.6) ve 75.6                     (42.5–100) mg/g’dır. En yüksek lösine 

sahip olan bu türler, aynı zamanda vazgeçilmez elzem amino asit (IAA) içeriği ile sindirim sonrası postprandiyal olarak 

kas proteini sentez  uyarma kapasitesi ölçülmelidir. Böceklerdeki kitin bileşimi ve miktarı, türlere ve gelişim aşamasına 

göre değişir. Referanslar, böceklerin ortalama kitin içeriğinin %1,2-%10 olduğunu açıklamaktadır. 

Diyet Protein Kalitesi 

İnsan beslenmesinde uygulanacak protein kalitesini değerlendirmek için şu anda önerilen yöntem, sindirilebilirlik 

vazgeçilmez amino asit skorudur (DIAAS) (9). 

Protein sindirilebilirliği düzeltilmiş amino asit skoru (PDCAAS), protein ve protein amino asit gereksinimlerine göre 

eksprese edilen fekal nitrojen içeriğine dayalı ham protein sindirilebilirliği ve test proteinindeki diyetsel elzem amino 

asit (IAA)' lerin nispi miktarlarına ve profiline dayalı olarak protein kalitesini belirlemektedir.(10). 

Yüksek kaliteli bir protein, tüm IAA gerekliliklerinin en az % 100'ünü karşılayan bir proteindir. IAAların %100’ ünü 

karşılamak için 0.66 g/kg/gün protein alımına ihtiyaç vardır (11). Genel olarak, hayvansal kaynaklı (süt ürünleri, 

yumurta, et, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve diğer) ve bitkisel kaynaklı (fasülye, tahıl, mısır, fındık, bezelye, 
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patates, pirinç, tohum, soya ürünleri, sebze ve buğday) besinler protein açısından daha yüksek kalitedir. Bazı bitki 

bazlı proteinler (tahıllar) lizin, treonin ve triptofan gibi IAA'larda sınırlı iken, diğerleri (baklagiller) sistein ve 

metioninden sınırlıdır. Bu nedenle, süt, yumurta ve sığır eti için DIAAS iyi iken % 100'ün üzerinde, bitki kaynaklı 

proteinler,% 100'ün üzerinde bir skora sahip olan soya proteini izolatı hariç, genellikle% 80'in altındadır(10) 

Yenilebilir Böceklerin Protein İçeriği 

Ortalama protein içeriği, sıradan böcekler için %40-%64 arasında değişmektedir. Aynı türün yenilebilir böceklerinin 

protein içeriğindeki değişikliğe katkıda bulunabilecek faktörler arasında, diyet veya yemdeki farklılıklar (yani, 

tohumlara karşı yapraklar), böceğin gelişim aşaması (yani yumurtalar, larvalar, pupalar veya yetişkinler), böcek 

toplama yeri ve mevsimi ve analizden önce böceklerin işlenmesi gelmektedir. Genel olarak, yenilebilir böceklerin 

protein içeriği nispeten yüksek, Isoptera (termitler) ve Coleoptera (böcekler) düzenine ait böceklerin yaklaşık% 40'ı, 

Blattodea (hamamböceği) ve Orthoptera (kriket, çekirge, çekirge) düzeninden gelen böcekler için yaklaşık% 60'a kadar 

değişir. IAA açısından en sınırlı amino asitler Triptofan, sistein ve lizindir (12). Triptofan, sistein ve lizin çoğu yeni 

doğanda amino asitleri sınırlandırıyor olsa da palmweevil larvalarında, suda yaşayan böcekler ve çeşitli tırtıllar dahil 

olmak üzere bazı böceklerde yeterli miktarlarda bulunurlar (2, 13). 

Tartışma 

Her ne kadar böcek bazlı gıda ürünleri (örneğin, böcek tozları, unlar, protein çubukları, makarnalar, hamburgerler, 

külçeler ve serpintiler) piyasada mevcut olsa da, protein içeriği, aminoasit bileşimi ve sindirilebilirliği hakkında şu 

anda sınırlı veriler mevcuttur. İnsan tüketimi için ticari olarak üretilen ve satılan böcekler. Mevcut bilgilerin çoğunluğu 

yabani popülasyonlardan toplanan böceklerden gelir. Bu veriler, bazı testlerden gelen böceklerin protein içeriğinin, 

geleneksel yüksek kaliteli hayvansal ve bitki kaynaklı protein yoğunluğu ile karşılaştırılabilir olduğunu 

göstermektedir.  

Ortalama olarak yetişkinler için IAA gereksinimlerini sığır, yumurta, süt ve soya gibi besin kaynakları ile Coleoptera, 

Hymenoptera, Lepidoptera ve Orthoptera’nın içerdiği IAA’ler karşılar veya hatta aşar. Bununla birlikte, yenilebilir 

böceklerin protein ve amino asit içeriği oldukça değişkenlik gösterebilir. 

Dünya protein açığını çiftlik tavuğu ve çiftlik balığı ile kapatmaya çalışmaktadır. Ancak İslam kültürüne uygun 

böceklerinde konserve olarak satılması ile protein açığında %25 kısım bu imkân ile sağlanabilir. Nasıl enerjide 

çeşitlilik sağlanıyorsa küresel protein ihtiyacında böcekler belli oranda yer alabilir. Geleneksel hayvan yetiştiriciliğiyle 

elde edilen protein miktarına ulaşmak için yenilebilir böcek yetiştirilmesi halinde doğaya salınan toplam sera gazı ve 

doğal kaynak kullanımının daha düşük olacağı belirtiliyor. Ancak yenilebilir böcekler, yetiştirilme koşullarına göre 

biyolojik veya kimyasal kirleticiler içerebiliyor. Dolayısıyla yenilebilir böceklerin yetiştirilme ve beslenme 

koşullarının uygunluğunun değerlendirilmesi de büyük önem taşır. Örneğin; gıda atıkları yenilebilir böceklerin 

beslenmesinde kullanılırsa, böceklerin besin öğesi içeriği veya istenmeyen kirletici madde içeriğini nasıl 
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etkileyebileceğine yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, ilgili gıda kaynaklı patojenler, 

özellikle bu işlenmiş gıdalarda bulunabilen spor oluşturucu bakteriler hakkında çok az bilgi mevcuttur; mikrobiyal 

kalite özellikleri için online olarak yaygın olarak bulunan yemek kurtları, cırcır böcekleri, köstebek kriketleri ve ipek 

kurtları araştırılmıştır. Yenilebilir böceklerden izole edilen B. cereus grup bakterilerinin tehlike tanımlamasında ilk 

adımı temsil etmektedir. Sunulan sonuçlar, tüketilmeden önce bu tür ürünlerin ev kullanımı ve rehidrasyonu açısından 

da dikkate alınmalıdır. Her ne kadar böcek bazlı gıda ürünleri (örneğin, böcek tozları, unlar, protein çubukları, 

makarnalar, hamburgerler) piyasada mevcut olsa da, protein içeriği, amino asit bileşimi ve sindirilebilirliği hakkında 

şu anda sınırlı veriler mevcuttur. Yenilebilir böcekler açlık sorunları ve sonraki yetersiz beslenmeler için stratejik bir 

çözüm olabilir. 
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237-) KAHVERENGİ YAĞ DOKUSUNUN ENERJİ HARCAMASI ÜZERİNE ETKİSİ 

NEDİR? 

 

Burcu DENİZ GÜNEŞ1, Nilüfer ACAR TEK2, Gamze AKBULUT2, Hilal Betül ALTINTAŞ2, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 2Gazi Üniversitesi, 
 

Memelilerdeki enerji dengesi, vücuttaki enerji harcamasını ve beslenme yoluyla enerji alımını dengeleyerek 

sürdürülmektedir. Çeşitli kanıtlar, sempatik olarak aktive olan kahverengi yağ dokusunun, soğuk ortamlarda vücut 

sıcaklığının korunması için ısı düzenleyici rolünün yanı sıra kemirgenlerde ve insanlarda enerji dengesini sağlamak 

için fazla enerjiyi ısıya dönüştürdüğünü göstermektedir. Bu özet derleme, kahverengi yağ dokusunun enerji harcaması 

üzerinde bir etkisinin olup olmadığını incelemek için yazılmıştır. "Kahverengi yağ dokusu" ve "enerji harcaması" 

anahtar kelimelerini kullanarak, PUBMED veri tabanında son 5 yıla ait toplam 1383 makale bulunmuştur.  

Adipoz doku; kahverengi adipositlerden oluşan kahverengi adipoz dokusu ve beyaz adipositlerden oluşan beyaz adipoz 

dokusu olmak üzere iki farklı tipte ifade edilmiştir. Her iki doku da hücre içinde lipitleri biriktirebilmektedir. Beyaz 

adipositler birkaç mitokondriye sahiptir, kahverengi adipositler ise yüksek mitokondriyal yoğunluğa sahiptir ve bunlar 

depolanmış enerjiyi ısıya dönüştürebilirler. Ağırlıklı olarak enerji depolayan ve obezitede artış gösteren beyaz yağ 

dokusunun tersine, kahverengi yağ dokusu ısı (termojenez) üretmekte ve böylece enerji tüketimini artırmaktadır. 

Ayrıca, kahverengi yağ dokusu mitokondrilerin iç membranında yüksek düzeyde eşleşme bozucu protein 1 (UCP1) 

sentezlemektedir. UCP1, elektronların depolanmaktan ziyade serbest bırakılmasında rol oynamakta ve böylece ısı 

yayılımı meydana gelmektedir. 

Kahverengi yağ dokusu aktivasyonu ile ısı yayılımı obezite yönetimi için umut verici bir hedef olabilir. Son çalışmalar 

insanlarda metabolik olarak aktif kahverengi yağ dokusu varlığını göstermektedir. İnsanda kahverengi yağ dokusunun 

varlığı beden kütle indeksi (BKİ), yağ yüzdesi ve plazma glukozu ile negatif olarak ilişkili bulunmuştur. Kesitsel 

çalışmalarda, yağ kütlesi ve BKİ ile kahverengi yağ dokusu aktivitesi arasında negatif bir ilişki olduğu, ayrıca 

kahverengi yağ dokusu bulunan bireylerin BKİ değerlerinin, kahverengi yağ dokusu olmayan bireylere göre ortalama 

2-3 kg/m2 daha düşük olduğu gösterilmiştir. 

Sonuç olarak, kahverengi yağ dokusunun vücut ağırlık kaybı için uygulanabilir bir farmasötik hedef olabileceğini 

gösteren bir kanıt bulunmamakla birlikte, kahverengi yağ dokusunun enerji harcamasını artırdığını gösteren çalışmalar 

mevcuttur. Kahverengi yağ dokusu ve enerji harcaması arasındaki ilişkiyi doğrulamak için yeni çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Giriş 

Adipoz doku hücre sayısı ve büyüklüğü bakımından yaşam boyu enerji ihtiyacı ve tüketimine bağlı olarak, sürekli 

hacim değişkenliği gösteren, ekstrasellüler sıvıya sitokin ve hormon salgılayan bir dokudur (Ergün, 2003). Adipoz 

doku salgıladığı enzim, sitokin, büyüme faktörü ve hormonlarla biyolojik fonksiyonlar ve özellikle enerji 

metabolizmasının düzenlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir (Coelho, Oliveira, & Fernandes, 2013). 
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Memelilerde fizyolojik fonksiyonları birbirinden farklı olan, enerji metabolizmasında rol oynayan beyaz ve kahverengi 

yağ doku olmak üzere iki tip yağ dokusu vardır (Lee, Swarbrick, & Ho, 2013).  Beyaz yağ dokusu (BYD) fazla enerjiyi 

trigliseritler olarak depolamakta, kahverengi yağ dokusu (KYD) ise enerjiyi ısıya dönüştürerek ısı yayılımını 

sağlamaktadır.  

Kahverengi yağ dokusu yeni doğanlarda ve küçük memelilerde çok miktarda bulunur ve soğuk havada hayatta kalmayı 

sağlar. Yetişkin bireylerde de metabolik olarak aktif KYD olduğu ve enerji dengesinde önemli rol oynayabileceği 

anlaşılmıştır (Mermer & Tek, 2017). Bu derleme KYD’nun enerji harcaması üzerinde bir etkisinin olup olmadığını 

incelemek için yazılmıştır.  

Beyaz Yağ Dokusu ve Kahverengi Yağ Dokusunun Yapısı ve Fizyolojisi 

Beyaz yağ dokusu, çoğunlukla tek sitoplazmik lipit damlacık (uniloküler) ve periferal yerleşimli bir çekirdek içeren 

olgun beyaz adipositlerden oluşur. Yüksek enerji talebinin olduğu zamanlarda serbest yağ asitleri olarak dolaşıma 

bırakılabilen trigliseritler biçiminde fazla enerjiyi depolayabilmektedir (Attie & Scherer, 2009). Ayrıca BYD ısı 

yalıtkanlığı görevi görmekte, mekanik hasara karşı organları korumaktadır (Fenzl & Kiefer, 2014). İnflamasyon, 

anjiyogenez ve metabolizma ile ilişkili adipokinleri içermektedir (Rosen & Spiegelman, 2006). BYD çeşitli anatomik 

bölgelerde bulunabilmektedir ve farklı metabolik fonksiyonlara sahiptir. Örneğin, viseral BYD'nun artması 

inflamasyon, insülin direnci ve Tip 2 diyabet ile yakından ilişkilidir (Attie & Scherer, 2009). Deri altı BYD’nun ise 

daha az inflamatuar ve kahverengi yağ dokusunun özelliklerinin elde edilmesine daha duyarlı olduğu gösterilmiştir 

(Rao et al., 2014). 

İç vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olan KYD, ilk olarak kış uykusuna yatan hayvanlarda ve bebeklerde 

keşfedilmiştir (Merklin, 1974). KYD çok küçük (multiloküler) sitoplazmik lipid damlacıkları, merkezi bir nükleus ve 

çok sayıda mitokondriyi içermesi nedeniyle  morfolojik olarak BYD’dan farklıdır (Cannon & Nedergaard, 2004). 

BYD’nun aksine, KYD lipidleri öncelikle oksidatif fosforilasyon ve ısı üretimi için yakıt görevi görmektedir (Cinti & 

Vettor, 2009). Isı üretimi temel olarak eşleşme bozucu protein 1 (UCP1) aktivitesine bağlıdır (Fenzl & Kiefer, 2014). 

Kahverengi yağ dokusunun kahverengi rengi lipid oksidasyonu ve ısı oluşumu için önemli olan sahip olduğu yüksek 

orandaki mitokondri yoğunluğundan kaynaklanmaktadır (Choe, Huh, Hwang, Kim, & Kim, 2016; Saely, Geiger, & 

Drexel, 2012). Beyaz ve kahverengi yağ dokusunun özellikleri tablo 1'de özetlenmiştir (Cinti & Vettor, 2009; Saely et 

al., 2012). 

Tablo 1. Beyaz ve Kahverengi Yağ Dokusunun Özellikleri  

 Beyaz yağ dokusu Kahverengi yağ dokusu 

Lokalizasyon Deri altı, karın içi Servikal, parasternal, 
supraklavikular, para ve 
prevertebral 

Fonksiyon Enerji depolama Isı üretimi 

Morfoloji Tek lipit damlacık 

Değişken mitokondri miktarı 

Birden fazla küçük koful 

Bol mitokondri 
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Damarlanması  Az  Çok  

Gelişme Myf5-negatif progenitör 
hücrelerden 

 

Myf5-pozitif progenitör 
hücrelerden  

Karakteristik proteinler Leptin UCP1 

UCP1 içeriği Az  Çok  

Marker genleri Leptin, TCF21 LHX8, ZIC1 

Termojeneze uyum Yok Yüksek  

Obezite ve diyabet Pozitif korelasyon Negatif korelasyon 

Yaşlanma etkisi Toplam vücut ağırlığına göre yaş 

ile artar 
Yaş ile azalır 

Aktivatörler Yüksek yağlı diyet Soğuk, katekolaminler, b-
adrenerjik reseptör agonistleri, 
FGF21, irisin, METRLN, A 
vitamini türevleri, BMP4, BMP7, 
BMP8b, BMP9, vb. 

Myf5: Miyojenik faktör 5; UCP1: Eşleşme bozucu protein 1; TCF21: Transkripsiyon faktörü 21; LHX8: LIM 

Homeobox 8, bir Protein Kodlama geni; ZIC1: Çinko parmak proteini; FGF21: Fibroblast büyüme faktörü 21; 
METRLN: Glial Hücre Farklılaşma Regülatörü, bir Protein Kodlama geni; BMP4: Kemik morfogenetik protein 4; 

BMP7: Kemik morfogenetik protein 7; BMP8b: Kemik morfogenetik protein 8b; BMP9: Kemik morfogenetik protein 
9 
Kahverengi yağ dokusu insan ve kemirgenlerin perinatal döneminde interskapular bölgede bulunmaktadır. Yaş 

ilerledikçe aşamalı bir şekilde beyaz yağ dokusu ile yer değiştirdiği bildirilmektedir (DiSpirito & Mathis, 2015). Son 

yıllara kadar KYD’nun tüm yeni doğanlarda, doğum sonrası termojenik süreçleri düzenlemek için olduğu ve 

bebeklikten sonra kaybolduğu düşünülmekteydi. Ancak yetişkin bireylerin vücutlarında da KYD varlığı gösterilmiştir 

(Gilsanz et al., 2012). Yetişkin insanlarda KYD servikal, parasternal, supraklavikular, para ve prevertebral bölgelerde 

bulunur. Bu dağılımın hayati organlara kan temininde ve ısınma mekanizmasında önemli rolü bulunmaktadır (Wehrli 

et al., 2007). BYD ise lipid deposu, hormon üretimi, immün fonksiyon ve bölgesel doku yapısını oluşturmada rol 

oynamaktadır. Beyaz yağ dokusu vücutta visseral beyaz yağ dokusu (vBYD) ve subkutan beyaz yağ dokusu (scBYD) 

olmak üzere 2 ana bölgede depolanmaktadır. Visseral BYD iç organları çevreleyen adipoz doku iken scBYD uyluk ve 

kalçalarda bulunmaktadır. Vücutta visseral yağ düzeyinin artması, insülin direnci, tip 2 diyabet, dislipidemi, 

aterosklerozis gelişimi, karaciğer yağlanması ve mortalite ile ilişkilidir (Mermer & Tek, 2017; Stanford, Middelbeek, 

& Goodyear, 2015). 

Kahverengi Yağ Dokusu Aktivitesinin Düzenlenmesi 

Birçok organlardan ve doku tiplerinden gelen sinyallerin, KYD’nun toplam kütlesini ve termojenik aktivitesini kontrol 

ettiği bildirilmiştir. Her bir organ, KYD faaliyetinin genel düzenlemesine katkıda bulunan özel bir veya bir dizi sinyal 

üretmektedir (Şekil 1’de özetlenmiştir) (Schulz & Tseng, 2013). Bu bireysel kahverengi adipojenik ve/veya termojenik 
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faktörler arasındaki karşılıklı ilişkilerin daha iyi anlaşılması, insan obezitesini tedavi etmede etkili olabilecek yeni 

terapötik yaklaşımların geliştirilmesine yardımcı olacaktır (Schulz & Tseng, 2013).  

Hem merkezi hem de periferik seviyelerde KYD’nun nöronal kontrolü, olgun KYD’nun termojenik aktivitesini 

düzenleyen anahtar mekanizma olarak iyi bilinmektedir. Sempatik sinir sistemi (SSS), adipositlerde en fazla ifade 

edilen bir adrenerjik reseptör alt tipi olan ADRB3 üzerinde etki eden kritik bir termojenez yöneticisidir (Sheila Collins, 

Cao, & Robidoux, 2004; S Collins, Yehuda-Shnaidman, & Wang, 2010). Çeşitli nöropeptidler ve hormonlar, KYD’nun 

termojenik aktivitesiyle ilişkilendirilmiştir. Beyin kaynaklı nörotrofik faktörün (BDNF), KYD’nun enerji 

harcamasının hipotalamik kontrolünde rol oynadığı bildirilmiştir. BDNF’nün hipotalamusun farklı bölgelerinde 

uygulanması, yani ventromedial ve paraventriküler çekirdeklerde, kısmen artmış KYD aktivitesine bağlı olarak enerji 

harcamasının artışına neden olmuştur (Wang, Bomberg, Billington, Levine, & Kotz, 2007; Wang, Bomberg, 

Billington, Levine, & Kotz, 2010). Daha sonraki yıllarda, BDNF’nün BYD’nun esmerleşmesine etki ettiği de 

keşfedilmiştir. Farklı beyin bölgelerine uyarıcı ipuçları sağlayan “zenginleştirilmiş ortam” olarak adlandırılan yerde 

barındırılan hayvanlarda, beyaz yağ dokusunun daha fazla esmerleştiği ve diyetin neden olduğu obeziteye karşı direnç 

gösterdiği belirtilmiştir. Bu etki BDNF ile ilişkilendirilmiştir (Cao et al., 2011). 
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Şekil 1. Kahverengi adiposit doku fizyolojisi, çoklu anatomik bölgelerden salgılanan faktörlerle 

mekanizmaların kontrol edilmesi (Schulz & Tseng, 2013) 

İlginç bir şekilde, kahverengi adipogenezin gelişimsel yönlerinde kemik morfogenetik protein (BMP) sinyallemesinin 

spesifik rolünü göz önünde bulundurarak (Schulz et al., 2011; Townsend et al., 2013; Tseng et al., 2008), BMP’lerin 

enerji homoeostazını düzenlemek için merkezi bir seviyede hareket edebileceği kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 

BMP7’nin sistemik uygulamasının, sistemik enerji harcamalarının ve vücut ağırlığı kaybının aktivasyonuna yol açtığı 

gösterilmiştir (Townsend et al., 2012). 

Aynı şekilde hipotalamik BMP8b, KYD’nun termojenezin pozitif bir düzenleyicisi olarak görev yapar. BMP8b’nin 

ekspresyonu, açlık/yeniden besleme gibi metabolik ipuçlarına yanıt vermiştir. BMP8b’nin kaybı, AMP ile aktive 

edilmiş protein kinazın (AMPK) sinyallemesinin aktivasyonunu belirgin bir şekilde azaltmış, böylece termojenezi ve 

genel metabolik oranı da azaltmıştır (Whittle et al., 2012). Aynı doğrultuda öreksin, embriyogenez sırasında ortaya 

çıkan KYD (cKYD)’nun sempatik aktivasyonunu indükleyerek KYD’daki termojenezi düzenler (Sellayah, Bharaj, & 

Sikder, 2011; Zhang et al., 2010). Önemli olarak, oreksinin periferde de etki gösterdiği anlaşılmaktadır (Sellayah et 
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al., 2011). Bu nöropeptidin kaybı, kahverengi pre-adipositlerin proliferasyonunda azalmaya ve kahverengi adipojenik 

transkripsiyon faktörlerinin PRDM16 ve PGC1a ekspresyonunun artmasına neden olmuştur. Diğer nöropeptidler ve 

hormonlar da kahverengi yağ aktivitesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Schulz & Tseng, 2013; Seale 

et al., 2007). 

Şekil 1’de özetlendiği gibi, birkaç organın kahverengi yağ oluşumu ve termojenik aktiviteye bağlanabilen faktörleri 

salgıladığı bilinmektedir. Moleküler detaylar hakkında çok fazla bilgi olmamasına rağmen, KYD’nun kendisi BMP7, 

BMP8b, FGF21 ve interlökin-6 (IL-6) gibi birçok salgılanmış sinyalin kaynağıdır (Chartoumpekis et al., 2011; 

Stanford et al., 2012). KYD, leptin veya adiponektin gibi tipik adipokinlerin bir kaynağı olmasına rağmen, farklı tipteki 

kahverengi adipositlerden bu proteinlerin sistemik dolaşım seviyelerine katkısı net değildir. 

Kahverengi yağ aktivitesini kontrol etmek için en iyi bilinen mekanizmalardan biri tiroid hormonlarıdır özellikle de 

en aktif tiroid hormonu olan T3’tür. Prekürsörü T4, kahverengi adipositler tarafından alınır ve sempatik uyarılmayı 

takiben tip 2 deiyodinaz (DIO2) ile aktif T3’e dönüştürülür (Martinez de Mena, Scanlan, & Obregon, 2010). T3’ün 

üretimi ve salınımı, özellikle hipotalamik/ hipofiz / tiroid ekseni olarak adlandırılan merkezi sinin sistemi (MSS) 

tarafından sıkı kontrol altındadır ve kahverengi yağın adrenerjik aktivasyonu ile T’'ün yakın sinerjistik etkileşimi 

yakından incelenmiştir (Satterfield & Wu, 2011). T3 ile birlikte, pankreatik hormon insülini kahverengi adiposit 

oluşumu ve fonksiyonunun önemli bir regülatörüdür. Kahverengi adipogenezde insülin sinyalleme kademelerindeki 

rolü iyi bilinmektedir ve aşağı akış sinyal bileşenlerinin kaybı, aynı zamanda diyabetik fenotipe yol açabilen KYD 

fonksiyonu üzerinde de zararlı etkilere sahiptir (Guerra et al., 2001; Tseng, Kriauciunas, Kokkotou, & Kahn, 2004). 

T3 ve insülin klasik ve iyi bilinen kahverengi adipogenesis aracıları olmasına rağmen, vücuttaki çoklu organ sistemleri 

üzerinde pleiotropik etkileri vardır. Bu nedenle, daha spesifik olarak KYD üzerinde etkili olan yeni dolaşım 

faktörlerinin belirlenmesi gereklidir (Schulz & Tseng, 2013). 

Karaciğer tarafından FGF21 üretilir ve salgılanır, ayrıca sempatik aktivasyondan sonra cKYD tarafından da ortaya 

çıkmaktadır (Hondares et al., 2011). Bu dolaşım faktörü çoklu metabolik süreçlerde yer alır ve tüm vücut 

metabolizması dengesi üzerinde yararlı etkileri olduğu görünmektedir (Inagaki et al., 2007). Buna göre, FGF21'in, 

transkripsiyon faktörü PGC1α ile hareket ederek, otokrin / parakrin tarzında beyaz yağın esmerleşmesine neden olduğu 

bulunmuştur (Kleiner et al., 2012). Birlikte ele alındığında, bu gözlemler, cKYD'dan türetilen FGF21'in aynı zamanda 

kahverengi bir adipoz türevi adipokin olarak da rol oynayabileceğini göstermektedir. Dahası, kahverengi 

adipositlerden salgılanan FGF21, doğrudan metabolik etkiler gösterebilir, bu nedenle de MSS’ni içermeyen diğer 

periferik dokularla KYD’nun yeni bir iletişim modunu sağlar (Schulz & Tseng, 2013). 

Hem atriyal (ANP) hem de ventriküler (BNP) biçimlerindeki kardiyak natriüretik peptidler (NP), her iki peptid ile 

tedavi edilen adipositlerdeki artmış KYD belirteçleri, mitokondriyal biyojenez ve oksijen tüketimi ile belirtildiği gibi 

BYD’nun esmerleşmesini indükleyebilir. Farelerde soğuğa maruziyet, dolaşımdaki NP'lerin artmasına ve BNP'nin 

kahverengi ve beyaz yağ dokusunun enerji harcamasının doğrudan infüzyonuna neden olmuştur (Bordicchia et al., 

2012).  İskelet kası tarafından salgılanan bir miyokin olan irisin, beyaz yağ dokusunun esmerleşmesinde önemli bir 

aracı olarak tanımlanmıştır (Boström et al., 2012). İlginç bir şekilde, irisin sekresyonu, egzersizin yanı sıra, egzersizin 

fizyolojik etkilerini taklit eden PGC1α'nın aşırı ekspresyonu ile indüklenmiştir. İrisin uygulaması, diyete bağlı obezite 

ve glikoz intoleransının gelişmesine karşı koruyucu olmuştur. Son zamanlarda beyaz yağ dokusu depolarında otokrin 
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düzenleyici bir esmerleşme mekanizması tanımlanmıştır. Spesifik olarak, iki çalışma, siklo-oksijenaz 2'yi (COX2) 

beyaz yağ dokusu içinde bu işlemin kritik bir regülatörü olarak tanımlamıştır. COX2 prostaglandin biyosentezinde 

anahtar bir enzimdir ve buna göre, farelerin prostaglandinlerle tedavisi rKYD oluşumunun artmasına neden olmuştur 

(Madsen et al., 2010; Vegiopoulos et al., 2010). 

Özet olarak, ortaya çıkan kanıtlar çoklu hücre türlerinin, termoregülasyonun pozitif düzenleyicileri olarak hareket eden 

çok çeşitli farklı sinyaller ürettiğini göstermektedir. Bunlar hem merkezi hem de periferik mekanizmaları içerir ve 

sadece sıcaklık homeostazını değil, aynı zamanda metabolik regülasyonu kontrol etmek için kahverengi adipositler 

tarafından entegre edilir. Tüm bu bulgular, vücutta KYD aktivitesini kontrol etmek için cKYD’dan beyine ve beyinden 

BYD siklusunu barındıran karmaşık bir düzenleyici mekanizmanın varlığına işaret etmektedir (Schulz et al., 2013). 

Kahverengi Yağ Dokusunun Enerji Harcaması Üzerine Etkisi 

Kahverengi yağ dokusunun vücutta temel işlevi termogenezisi desteklemektir; UCP-1 proteini tarafından kontrol 

edilir, soğuğa maruziyet veya aşırı enerji alımı sırasında UCP-1 aktivasyonu artar, dinlenme enerji harcaması artarak 

fizyolojik adaptasyon sağlanır. UCP-1 ise vücutta tiroid hormonları ve merkezi sinir sistemi tarafından aktive 

edilmektedir (Bakan & Tek, 2018). 

Kemirgenlerde ve yeni doğmuş insanlarda KYD’nun varlığının uzun zamandan beri çok iyi bilinmesine rağmen 

(Cannon & Nedergaard, 2004), enerji harcamalarını artırma ve obeziteyi tedavi etme konusundaki etkisi dikkate 

alınmamıştır. Bunun başlıca nedeni, insanlarda doğal büyüme süreci boyunca KYD kütlesinin sürekli olarak 

kaybedildiği inancı ve yetişkinlerde çok az ya da hiç KYD bulunmaması nedeniyle KYD’nu aktive etmeye ya da 

genişletmeye yönelik stratejilerin uygulanamayacağı düşüncesidir. Bu düşünce, yapılan son pozitron emisyon 

tomografi (PET-BT) çalışmaları ile yetişkin sağlıklı insanlarda metabolik olarak aktif KYD varlığının gösterilmesi, 

obez ve yaşlı bireylerde bu dokunun kütlesinin ve aktivitesinin azaldığının bildirilmesiyle çürütülmüştür (Virtanen et 

al., 2009). Bu bulgular enerji harcamasını artırmak ve böylece obeziteyi tedavi etmek için vücuttaki KYD miktarını 

ve/veya aktivitesini arttırmanın pratik uygulanabilirliğini yeniden gündeme getirmiştir (Şekil 2) (Elattar & 

Satyanarayana, 2015). Obeziteyi tedavi etmek için KYD’nu kullanma fikri gerçekçi görünmektedir, çünkü tam olarak 

uyarıldığı takdirde insanlarda 50 g’dan az bir miktarının (vücut ağırlığının yaklaşık %0,1’i) bazal enerji harcamasının 

yaklaşık %20’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir (Elattar & Satyanarayana, 2015; Rothwell & Stock, 1983). 
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Şekil 2. Obeziteye neden olan faktörlerin ve kahverengi adiposit aracılı enerji harcama stratejilerinin obeziteyi 

önlemedeki gösterimi (Elattar & Satyanarayana, 2015) 

 

KYD termojenezi tamamen kahverengi adiposit mitokondrisinde seçici olarak eksprese edilen,  ATP sentezinden 

oksidatif fosforilasyonu ayrıştırma aktivitesine sahip olan ve böylece enerjiyi ısı olarak dağıtan UCP-1 proteinine 

bağlıdır (Cannon & Nedergaard, 2004). Termogenezis KYD’nda çok miktarda bulunan sempatik sinirler tarafından 

düzenlenir. Soğuğa maruz kalma ve beslenme KYD’nun aktivitesini ve SSS’nden salınan norepinefrin UCP-1 

ekspresyonunu arttırır. β-adrenerjik antogonistleri, troid hormonu, insülin ve cAMP analogları da UCP-1 

ekspresyonunu arttırır. Soğuk ve besin alımı ile adipoz dokudaki sempatik sinir aktivitesi artar. Noradrenalin β-

adrenerjik reseptörleri bağlar ve trigliserit hidrolizi için arka arkaya sinyaller başlar. Serbest kalan yağ asitleri UCP-

1’i aktive ederek KYD’ndaki termogenezis için enerji kaynağı sağlar. KYD termojenezinin temel substratı, hücre içi 

trigliseritten ve aynı zamanda dolaşımdaki serbest yağ asitleri ve lipoproteinlerden gelen yağ asitleridir. Glikoz 

termogenezis için doğrudan substrat değildir, fakat serbest yağ asidi sentezi ve yağ asitlerinin hızlı oksidasyonu için 

karbon kaynağıdır. Sürekli sempatik aktivasyon sadece KYD’nu değil ayrıca BYD’ndaki bej hücreleri de uyarır. 

Böylece tüm vücut enerji harcaması artar ve vücut yağ kütlesi azalır (Şekil 3) (Mermer & Tek, 2017; Saito, 2014).  
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Şekil 3. Beyaz adipoz dokudan lipid mobilizasyonu, kahverengi yağ dokusunda termogenez ve bej adiposit 

indüksiyonu (Saito, 2014) 

 Sonuç 

Dünyadaki hafif şişman ve obez nüfusun istikrarlı bir şekilde artması tedavi için farklı stratejilerin geliştirilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Yeni stratejiler, vücut enerji harcamalarını arttırmaya ve/veya enerji tüketmenin bir yolunu 

tanımlamaya yönelik olmalıdır. KYD’nun temel fonksiyonu enerjiyi ısı olarak dağıtmak olduğundan, bu dokudan 

yararlanarak vücut enerji harcamalarını arttırmak için yeni stratejiler tasarlanmalıdır. Doğal koşullar altında, büyüme 

süreci boyunca KYD kütlesi sürekli olarak azalır ve yetişkin insanlarda yeni doğana kıyasla önemli ölçüde daha az bir 

KYD yüzdesine sahiptir. KYD aktivasyonunun artırılmasının obezitenin tedavi edilmesinde etkili olabileceği 

düşünülmektedir, bu durum birçok hayvan modelinde gösterilmiştir. Ayrıca, kritik rol oynayan genlerin 

belirlenmesindeki son gelişmeler sadece KYD’nun gelişiminde ve aktivasyonunda değil, aynı zamanda BYD’nun 

farklılaşması ve esmerleşmesi, mevcut KYD’nu aktive etmek veya BYD’nu KYD’na dönüştürmek için moleküler 

düzeyde spesifik stratejiler geliştirmek için yeni fırsatlar sunmaktadır. Ancak, obez bir bireyin hala aktive edilecek 

herhangi bir KYD olup olmadığı tartışmalıdır. Bununla birlikte, obez bireyin hipertrofik BYD’ndaki adiposit 

progenitörlerini kahverengi benzeri hücrelere dönüştürmek kolay olmayabilir, çünkü vücutta sürekli bir enerji akışı 

olduğunda, adipoz progenitörler, ekstra enerjiyi yakmak için bej hücrelere farklılaşmak yerine gelen enerjiyi 

depolamak için beyaz adipositlere farklılaşmayı tercih edebilirler. 
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Günümüzde KYD aracılı enerji harcama stratejileri teorik olarak mümkün olsa da, BYD kütlesini azaltmak ve 

obeziteyi tedavi etmek için bu stratejilerin insanlarda uygulanabilirliği konusunda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 

olduğu görülmektedir. 
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Özet: 

Amaç:  

Bu çalışmada, 50-70 yaşları arasında 200 hastada yumurta tüketimi ile koroner arter hastalığının yaygınlığını gösteren 

Gensini Skoru arasında ki ilişkiyi incelenmiştir. 

Yöntem 

Çalışma kesitsel ve ileriye dönük bir tasarım ile tek merkezde gerçekleştirildi. 200 ardışık hastaya (131 erkek [% 65.5], 

69 kadın [%34.5], ortalama yaş 57±9) beslenme tüketim sıklığı anketi uygulandı (FFQ).  Bir kardiyolog tarafından her 

bir hastanın anjiyografik verileri incelenerek koroner aterosklerozunun yaygınlığını değerlendirmek üzere Gensini 

Skoru (GS) hesaplandı. 

Bulgular 

Hastaların % 44’ünün beden kütle indeksi (BKİ) üçüncü kategoride (≥30 kg/m2), yalnızca %17.5’inin ki ise ilk 

kategorideydi (BKİ <25 kg/m2). Popülasyonun eğitim seviyesi belirgin olarak düşüktü, % 78’i altı yıldan daha az 

eğitim almıştı.  Gensini Skorlarının mediyanı 21.25 (7–44.75) (25–75 persentil), yumurta tüketimi ve Gensinini Skoru 

arasında zayıf fakat anlamlı ilişki bulundu (r=-0.165, p=0.020). 

Sonuç  

Literatürlerde yumurta tüketimi ve CAD arasındaki ilişki hakkında tartışmalı veriler bulunmakta, bununla birlikte biz 

yumurta tüketimi ve Gensini Skoru arasında zayıf fakat anlamlı bir negatif korelasyon bulduk.  

 
 
 
 
 
 
 
Giriş 
Koroner kalp hastalığı (KKH) Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen ölüm nedenidir. Yükselmiş serum HDL 

olmayan kolesterol, CHD1-2 riski ile güçlü bir şekilde ilişkilidir ve dolayısıyla serum kolesterolü üzerindeki diyet 

etkilerinin rolü çok fazla araştırma konusunu teşvik etmiştir. Yumurta tüketiminin KKH üzerindeki rolü, benzersiz 

besinsel özellikleri nedeniyle özellikle ilgi çekicidir. Yumurtalar önemli bir protein, mineral ve yağda çözünen vitamin 

kaynağı olmakla birlikte, ortalama bir yumurtada yaklaşık 200 mg kolesterol içeren diyet kolesterol kaynağıdır (1). 

Yumurta tüketiminde büyük miktarda diyet kolesterolünün bulunması nedeniyle, yumurta tüketiminde 

kardiyovasküler hastalıklar için olası bir arabulucu olarak önemli bir araştırma konusu olmuştur. Diğer çalışmalarda 

yumurta tüketiminin koroner kalp hastalığı üzerine etkileri araştırılmıştır (2,3).İnme ve karotis arter plak yükü birçok 

araştırmalarda araştırılmış, yumurta tüketimi  anjiografi ile belirlenen arterosiklerotik yük arasında ters bir ilişki 

bulunmuştur (4).  Yumurta tüketimi ile KKH arasındaki ilişki belirsizliğini koruyor (5,6). Bazı büyük, prospektif 

kohortların meta-analizi, yumurta tüketimi ile KKH arasında bir ilişki bulamadı, ancak alt grup analizi, diyabetik 
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popülasyonlar da yumurta tüketimi ve KKH arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi (5). Bununla birlikte, yeni bir 

sistematik meta-analizde yumurta tüketimi ile hem kardiyovasküler hastalık (CVD) hem de diyabet arasında bir doz-
yanıt ilişkisi bulunmuştur (6). Yunan yetişkin diyabetiklerle ilgili prospektif bir kohort çalışmasında, bir yumurta 

tüketimi (~ 40gm), CHD tarafından ölüm riskinin beş kat artması ile ilişkili bulunmuştur (7). Koroner arter 

kalsifikasyonu (CAC) subklinik aterosklerotik hastalık için iyi tanımlanmış bir belirteçtir (8,9). KVH ile yumurta alımı 

ile ilgili sınırlı çalışmalara rağmen, yumurta tüketiminin subklinik KKH ile ilişkili olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu 

nedenle, bu çalışma, bilinen koroner kalp hastalığı  ile yumurta tüketiminin CAC'nin daha düşük bir prevalansı ile 

ilişkili olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. 
Materyal ve Metod 
Yumurta tüketiminin değerlendirilmesi 
Diyet bilgileri, Willett ve arkadaşları tarafından geliştirilen bir personel tarafından yönetilen yarı kantitatif gıda sıklığı 

anketi yoluyla toplanmıştır (10). Gıda sıklığı anketinin tekrarlanabilirliği ve geçerliliği başka yerlerde 

belgelenmiştir.12-13 Her bir soruya şu soru soruldu: son bir ayda, ortalama olarak ne sıklıkla yumurta yediniz? 

Muhtemel yanıtlar: neredeyse hiç, 1-3 / ay, 1 / hafta, 2-4 / hafta, 5-6 / hafta, 1 / gün, 2-3 / gün, 4-6 / gün ve> 6 / gün  
Seyrek veriler nedeniyle, istikrarlı tahminler için neredeyse hiç.  
FFQ, gıda bileşimi veritabanı “Beslenme Bilgi Sistemi 6.1” (BeBiS6.1) programı yardımıyla değerlendirilmiştir. 
Aterosklerotik saptanan 35-80 yaşları arasındaki ve Aydın ili, Ege Bölgesi'nde ikamet eden iki ardışık hasta Ocak 2012 

ile Nisan 2013 arasında koroner anjiyografiyi takiben koroner arterlerdeki lezyonlar çalışmaya alındı. Tüm hastalar 

yazılı bilgilendirilmiş onam verdi. Çalışma protokolü yerel Etik Kurul tarafından onaylandı ve Helsinki Deklarasyonu 

ilkelerine uygun olarak yürütüldü. Yaş, eğitim durumu ve sosyodemografik bilgileri içeren veriler 200 ardışık hastanın 

özellikleri arasındaki standart görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Ocak 2012 ve Nisan 2013. Antropometrik 

Hastaların ölçümleri kullanılarak elde edildi. 
 
 
 
Koroner anjiyografi ve değerlendirme ve koroner arter hastalığının şiddeti 
 
Hastaların koroner anjiyografileri transfemoral perkütan tekniği ile yapıldı ve standart dijital kayıtlar yapıldı. Damar 

duvarlarını  net olarak değerlendirmek için farklı koroner ve sol koroner arter sistemleri çoklu açılarla görüntülendi. 

Koroner arter stenozu ile ilgili tahminler bilgisayar destekli analiz edilerek kenar tespit metodu ve sinustodentometri 
yapıldı. En az bir koroner arterde l50 lümen ateromatöz stenoz varlığı KAH olarak kabul edildi. Düzenli sınırlara veya 

düzensiz depresyona sahip çok sayıda plak benzeri formasyon ateromatöz darlık olarak kabul edildi. Fibromüsküler 
hiperplazi ya da aynı veya farklı koroner arterdeki herhangi bir değişikliğin eşlik etmediği tek bir stenoz düşündüren 

tek bir lümenin darlığı lümen darlığı sayılmamıştır. Ateroskleroza sekonder. CAD yaygınlığı kullanılarak 
değerlendirildi, anjiyografik Gensini skoru (GS) (14). Lümen darlığına bağlı olarak aşağıdaki skorlama yapıldı: lümen 

darlığı% 1-25: 1 puan,% 26–50: 2 puan,% 51-75:4 puan,% 76-90: 8 puan,% 91-99: 16 puan ve tam stenoz: 32 puan. 
Daha sonra, bu puanlar bağlı olarak katsayılar ile çarpılmıştır. Koroner damarın ve stenozun mevcut olduğu segmentin 

önemi. Örneğin, sol ana koroner için 5 katsayısı kullanılmıştır. arter, sol ön inen ve sirkumfleks koroner arterin 

proksimal kısmı için 2.5 katsayısı, 1 proksimal sağ koroner arter.Hastanın total GS elde etmek için her bir lümen darlığı 

ve katsayı için skor eklenmiştir. 
İstatistik 
İstatistik Kolmogorov-Smirnov testi değerlendirmek için kullanıldı sayısal değişkenlerin normalliği. Sayısal için 

normalde dağıtılmış değişkenler, karşılaştırma iki ve üç grup arasında analiz edildi ANOVA veya bağımsız örneklem 

t-testleri ve Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi.Skor ve normal olmayan dağıtılmış değişkenler için 

iki grubun karşılaştırması MannWhitney kullanılarak yapıldı.U testi ve sonuçları şöyle ifade edildi: 
medyan. Analiz için Ki-kare testi kullanıldı.nominal verilerin Korelasyon analizi yapıldı 
Spearman korelasyon testi ile. Önem verildi p <0.05 olarak tanımlandı. 
Sonuç 
Tablo 1, de deneklerin genel karakteristik özellikleri yer almaktadır. 
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Tablo 1.Deneklerin Genel Karakteristik Özellikleri 
 DEĞİŞKENLER 

n % Ortalam±SD Median 

Yaş   57±9  

Eğitim     

<6 156 78   

>6 44 22   

Gelir Düzeyi     

Düşük 114 57   

Orta 86 43   

Body mass indeks(kg/m)     

<25 35 17.
5 

  

25-29.9 77 38.
5 

  

≥30 88 44   

Bel çevresi(cm)   99.2±15.9  

Fiziksel Aktivite     

Düşük 111 55.
5 

  

Orta 78 39   

Yüyksek 11 5.5   

Gensini Sıkoru(25-75 persentil)    21.25(7-44.75) 

Ejeksyon fraksyonu(%)   56.1±11.3  

Diabetus Mellitus 62 31   

Metabolik sendrom 158 79   

Yüksek Tansiyon 110 55   

Sigara içme 104 52   
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Açlık Kanşekeri(mg/dl)    101(91-129) 

Total Kolesterol(mg/dl) 192.6 45   

LDL(mg/dl)   119.1±36.2  

HDL(mg/dl)   39.3±9.3  

Trigliserit(mg/dl)    114(99.5-197.7) 

 
 
 
 
 
 
 
Tablo 2. Deneklerin Yumurta tüketimi (median) 
Besinler Erkek Kadın 

median n % median n % 

Yumurta (g/gün)       

≥median 17.9 73 5.7 16.5 35 50.7 

≤median  58 44.3  34 49.3 

Doymuş Yağ asitleri(g/dl)       

≥median 19.57 66 50.4 21.1 35 50.7 

≤median  58 44.3  34 49.3 

Monoansature Yağ asitleri(g/dl)       

≥median 34.29 66 50.4 36.93 35 50.7 

≤median  65 49.6  34 49.3 

Polyunsature Yağ asitleri(g/dl)       

≥median 1.75 66 50.4 1.63 35 50.7 

≤median  65 49.6  34 49.3 

 
 
 
Tablo 2, her iki cinsiyetin de medyan alımını göstermektedir. Her bir gıda grubu ile GS arasındaki korelasyonun bir 

önemi yoktu. Bununla birlikte, yumurta tüketimi ile GS tüketimi arasında zayıf bir negatif ilişki bulunmuştur (r = -
0.165, p = 0.02).  
 
Tartışma 
Bu çalışmada yumurta tüketimi ve KKH arasında zayıf ve negatif ilişki bulduk. Yumurta besin bileşenleri, yani 

kolesterol ve kardiyometabolik etkileri arasındaki ilişki belirsizliğini korumaktadır. Fizyolojik kanıtlar, diyet 

kolesterolüne karşı açlık yapan lipit tepkilerinde bireysel varyasyonu (hiperpresanlar ve hipertansörler gibi) 
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desteklemiştir (16). Üç kıtada 500'ün üzerinde hastayı içeren bir meta analizden alınan epidemiyolojik veriler, diyet 

kolesterolünün toplamı HDL'ye önemli ölçüde artırdığını göstermiştir. koruyucu HDL'deki artışın LDL ve diğer HDL 

olmayan kolesterolde daha büyük bir artışla dengelendiğini öne süren kolesterol oranıdır (17). Daha yeni kanıtlar, 

postprandiyal oksidatif stresin ve diyet kolesterolünden kaynaklanan inflamasyonun lipid profillerinden bağımsız risk 

oluşturabileceğini göstermektedir (18). Dahası, yumurtaların fosfatidilkolin (lesitin) içeriği, lipit profilindeki 

değişikliklerden bağımsız olarak CVD riski doğurabilir; Son zamanlardaki araştırmalar, aterosklerotik metabolit, 
trimetilamin-N-oksitin (TMAO), önemli KVH olaylarının artmış risk ile ilişkili olduğunu göstermiştir(19).  
Diyabetli bireyler anormal kolesterol profillerini göstermiştir ve kolesterol taşınımını bozmuş olabilirler (20).  Anormal 

bir konakçıda yumurtanın kolesterol profili üzerindeki etkisi diyabetli popülasyonda KKH riskinin artmasına yardımcı 

olabilir. Alternatif olarak, yumurta tüketimi, yumurtalarda bulunan diyet kolesterol veya gliserolipid türlerinin zararlı 

etkilerini dengeleyebilecek diğer sağlık faktörleri ile ilişkili olabilir. Bizm çalışmamızda denekleri kan lipit 

parametreleri KKH olmalarına karşın düşük bulunmasının nedeni kullandıkları lipit düşürücü ilaçlardan 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle deneklerin Lipit parametrelerini sağlıklı olarak istatistiksel olarak değerlendirmek 

mümkün olmamıştır. Koroner anjiyografi yapılan hastaların bu gözlemsel çalışmasında, haftada birden fazla yumurta 

tüketimi, daha düşük koroner aterosklerotik yük ile ilişkili bulunmuştur(21).Bu çalışma bizim çalışmamızda 

bulduğumuz sonucu destekler niteliktedir. Kapsamlı araştırmalar, yumurta tüketimi ve koroner kalp hastalığı riski 

arasında net bir bağlantı kurmamıştır. Bu bağlantı eksikliği iki ana nedenden dolayı açıklanabilir: Birincisi, yumurtalar, 

lipoprotein oksidasyonuna karşı koruyucu bir etki gösterebilen lutein ve zeaksantin, güçlü antioksidanlar dahil olmak 

üzere çok sayıda besin kaynağıdır. İkincisi, diyet kolesterolünün, dolaşımdaki LDL ve HDL kolesterol 

konsantrasyonlarını, yumurta tüketimini takiben (hiper-yanıt verenler) plazma kolesterolünde daha yüksek bir artış 

yaşayan kişilerde arttırdığı iyi bilinmektedir. Ayrıca, nüfusun% 75'inin, yüksek miktarda diyet kolesterolü (normal 

yanıt verenler ve hipo-cevaplayıcılar) ile karşı karşıya kalındığında, plazma kolesterol konsantrasyonlarında hafif bir 

artış veya hiçbir değişiklik olmadığını gözlemlemek de önemlidir. Yumurta alımının, bireyleri LDL paterninden B 

daha az aterojenik olan A modeline kaydırmasına ek olarak büyük LDL ve HDL alt sınıflarının oluşumunu teşvik ettiği 

gösterilmiştir. Bu nedenlerle, yumurta tüketimini kısıtlamaya yönelik diyet önerileri dikkatle alınmalı ve tüm bireyleri 

içermemelidir (22).  
Çeşitli sağlıklı popülasyonların, kolesterol alımını artırarak koroner kalp hastalığını geliştirmede herhangi bir risk 
taşımadığını kabul etmeliyiz, aksine, yumurtaların düzenli diyetlerine dahil edilmeleriyle çok sayıda yararlı etkiye 

sahip olabilirler. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı ekoloji temelli doğa eğitimlerinin bedensel yetersizliği olan bireylerin sosyal becerilerinin 

gelişimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu kapsamda, Isparta’da yaşayan 15 ortopedik engelli gence mesleki ve doğa 

eğitimleri verilmiştir. Mesleki eğitim kapsamında seramik ve ahşaptan oyuncak yapımı doğa eğitimi kapsamında ise 

Isparta’nın doğal alanlarında gözlem araç-gereçlerinin kullanımı, kampçılık tekniği, bitkilerin dünyası, yaban hayatı, 

kayaçlar ve taşlar, böceklerin dünyası, ekoloji ve gökyüzü gözlemleri faaliyetleri yapılmıştır. Etkinliğin toplam süresi 

72 saat olup etkinlikler Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Ayazmana mesireliği, Boyalı sulak alanı, Yeşilada (Eğirdir), SDÜ 

Botanik parkı, herbaryum, entomoloji müzesi ve yaban hayatı müzesinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu 

araştırmada veri toplama aracı olarak 20 soruluk sosyal beceri anketi kullanılmıştır.  Anket içerisinde işbirliği, 

atılganlık ve kendini kontrol, diğerlerine yardım etme, eşyalarını paylaşma, kurallara ve yönergelere uyma, bilgi 

isteme, kendini tanıtma ve diğerlerine tepki verme, öfke kontrolü, anlaşmazlık durumunda uzlaşma sağlama ve uygun 

şekilde tepki verme konularında sorular yer almaktadır. Yapılan anketlerin değerlendirilmesi neticesinde eğitime 

katılan gençlerin işbirliği ve öfke kontrolü konularında istatistiksel olarak anlamlı şekilde gelişim gösterdikleri tespit 

edilmiştir. Ekoloji temelli doğa eğitimlerinin engelli gençlerin sosyal gelişimleri üzerinde olumlu etki sağladığı 

belirlenmiş olup bu eğitimlerin yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ekoloji temelli doğa eğitimi, sosyal beceri, ortopedik engelli 

 

 

 

ECOLOGY BASED NATURE EDUCATION EFFECTS ON THE SOCIAL SKILLS OF YOUTH WITH 

DISABILITIES 

Abstract 

The aim of this study is to examine the impact of ecology-based nature education on the development of social skills 

of youth with disabilities. Within this scope, 15 orthopedically disabled young persons living in Isparta were selected 

for vocational and nature education.  Ceramics and wooden toy making activities were carried out within the context 

of vocational training. The activities of observing nature, camping technique, plants, wild life, rocks and stones, insects, 

ecology and sky observation have been performed in the natural areas of Isparta within the context of nature education. 

The total duration of the training is 72 hours and the activities were held at Gölcük Lake Nature Park, Ayazmana park, 

Boyalı wetland, Yeşilada (Eğirdir), SDU Botanical Park, herbarium, entomology museum and wildlife museum. In 

this research, a 20-item social skills questionnaire was used as a data collection tool. There are questions in the 

questionnaire about cooperation, assertiveness and self-control, helping others, sharing their goods, following rules 
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and guidelines, asking for information, self-introduction and response to others, anger control, reconciliation and 

responding appropriately. As a result of the evaluation of the questionnaires, it was determined that the young people 

who participated in the training showed a statistically significant development in terms of cooperation and anger 

control. Ecology-based nature education has been found to have a positive effect on the social development of the 

disabled youth and it is suggested that these education should be extended. 

Keywords: ecology-based nature education, social skills, orthopedic ımpairment 

Giriş 

İnsanlarda tıpkı diğer canlılar gibi doğanın bir parçasıdır. Doğa kendi içerisinde birçok ekosistemi barındırır. Bu 

ekosistemler içerisindeki canlılar, doğal döngüsü içerisinde genelde sağlıklı bir şekilde doğarlar, büyürler ve ölürler.  

Ancak hidroelektrik santralleri, açık ocak işletmeleri, tarımsal ilaçların yaygınlaşması, doğal su kaynaklarının çeşitli 

nedenlerle azalması, teknolojik gelişmelere paralel olarak artan manyetik alan maruziyeti vb. birçok olumsuz çevre 

faktörü bu doğal döngüyü bozmaktadır. Doğal döngünün bozulması neticesinde insanlarda çeşitli hastalıklar ortaya 

çıkabilmekte, stres, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar görülebilmektedir.  

Yapay alanlardan ziyade doğa; stresi yok eder, motivasyonu artırır ve zihni güçlendirir. Doğanın insan psikolojisi 

üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde ilginç sonuçlar göze 

çarpmaktadır. Şöyle ki doğa resmine bakmanın bile hastalarda iyileştirici etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

doğa fotoğraflarına bakan kişilerin bakmayanlara kıyasla duygularında olumlu değişiklikler ortaya çıktığı 

belirtilmiştir. Gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise penceresi doğaya bakan hastaların, bina ya da duvar manzarasına 

sahip odalarda kalan hastalara kıyasla çok daha hızlı iyileştiklerini belirtilmiştir (Ulrich, 1984).  

Doğa ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde doğanın insanlar üzerinde birçok faydasının olduğu 

görülmüştür. Bu olumlu etkinin toplumun önemli bir parçası olan engelliler içinde yaygınlaştırılabileceği düşüncesiyle 

bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmadaki eğitimlerde doğa bir bütün olarak ele alınıp 

ekosistemlerde cereyan eden olaylar uygulamalarla birlikte gösterilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı ekoloji temelli doğa eğitimlerinin bedensel yetersizliği olan bireylerin sosyal becerilerinin 

gelişimi üzerindeki etkisini incelemektir. 

 

Materyal ve Metot 

Doğanın ortopedik engelli gençlerin sosyal gelişimlerine olan etkisini belirleyebilmek için Isparta’da yaşayan 15 

ortopedik engelli gence ekoloji temelli doğa eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde karşılaşılabilecek olası sorunlara karşı 

önlemler alınmıştır (Kuzugudenli and Kaya, 2016). Eğitimler kapsamında engelliler için en uygun olan etkinlik 

modelleri belirlenmiştir (Kuzugudenli et al., 2017). Bu modeller kapsamında kil ve doğal objelerden oyuncak yapımı 

, Isparta’nın doğal alanlarında gözlem araç-gereçlerinin kullanımı, kampçılık tekniği, bitkilerin dünyası, yaban hayatı, 

kayaçlar ve taşlar, böceklerin dünyası, ekoloji ve gökyüzü gözlemleri etkinlikleri yapılmıştır. Etkinliğin toplam süresi 

72 saat olup Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Ayazmana mesireliği, Boyalı sulak alanı, Yeşilada (Eğirdir), SDÜ Botanik 

parkı ve herbaryumu, SDÜ entomoloji müzesi ve SDÜ orman fakültesi yaban hayatı müzesinde gerçekleştirilmiştir 

(Şekil 1). 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

2005 
 

  

  

Şekil 1: Doğa eğitimine ait bazı etkinlikler 

Araştırmanın verileri 10-22 Mart 2016 tarihleri arasında Isparta’da toplanmıştır. Araştırmanın konusunu Isparta’da 

kendi evlerinde kalan ve Uluborlu İbrahim Ethem Erbil Rehabilitasyon ve Bakımevinde kalan 15 ortopedik engelli 

bireyin sosyal becerilerindeki değişim oluşturmaktadır. Değişimi belirleyebilmek için engelli bireylerin ailelerine ait 

iletişim bilgileri alınmış ve sonrasında çalışmaya katılmayı kabul eden ailelerle yüz yüze veya telefonla görüşülerek 

Gresham ve Elliott (1990) tarafından geliştirilen Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi-SBDS (Social Skills Rating 

System) ölçekli anket formları doldurulmuştur (Şekil 2). 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

2006 
 

 

Şekil 2: Sosyal Beceri Anketi Örneği 

 

 Sosyal Beceri Ölçeğinde, ailelerin çocuklarında eğitim öncesi ile eğitim sonrası arasındaki farkı tespit etmeye yönelik 

18 soru yer almaktadır. Ölçek işbirliği, atılganlık ve kendini kontrol, diğerlerine yardım etme, eşyalarını paylaşma, 

kurallara ve yönergelere uyma, bilgi isteme, kendini tanıtma ve diğerlerine tepki verme, öfke kontrolü, anlaşmazlık 

durumunda uzlaşma sağlama ve uygun şekilde tepki verme konularını kapsamaktadır.  

Gençlerin eğitim öncesindeki ve sonrasındaki sosyal gelişimlerini belirleyebilmek için 2 bağımlı değişken için 

kullanılan ve non-parametrik testlerden olan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. 

Gençlerin anket sonucu aldıkları puanların cinsiyet ve aile ile beraberlik durumuna göre denetlenmesi amacıyla Mann-

Whitney U Testi yapılmıştır. 

 

Bulgular  

Eğitime 6 kız, 9 erkek genç katılmıştır. Gençler 16-25 yaş aralığında olup 7 genç rehabilitasyon ve bakımevinde, 8 

genç ise ailesinin yanında ikamet etmektedir.   

Sosyal Beceri Ölçeğinde eğitim öncesi ile eğitim sonrasına ilişkin verilen cevaplar asla = 0, bazen = 1, çoğu zaman = 

2 olacak şekilde sayısal hale getirilmiştir. Toplam 36 puan üzerinden değerlendirmeye ait verilen cevapların sayısal 

çıktıları Tablo 1’de verilmiştir.  

 Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası Değişim 

Ortalama Puan Ortalama Puan Puan % 

Erkek 19,7 9,6 10,1 28 

Kız 23,2 12 11,2 31 
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Bakımevinde Kalan 22,8 8 14,8 41,2 

Ailesiyle Kalan 19,9 12,2 7,7 21,3 

Genel 21 10,5 10,5 29,3 

Tablo 1: Sosyal Beceri Ölçeğine ait sayısal çıktılar 

Erkeklerin sosyal beceri ölçeğinde yer alan problem davranışları incelendiğinde eğitim öncesinde ortalama 19,7 puan 

iken eğitim sonrasında 9,6 puana gerileyerek problem davranışlarında %28’lik bir azalma meydana geldiği 

görülmektedir. Kızların ise bu davranışlara ait puanın eğitim öncesinde ortalama 23,2 iken eğitim sonrasında 12 olduğu 

ve değişimin  %31 olduğu tespit edilmiştir. 

Erkekler ile kızların problem davranışlarındaki değişimin benzer olup olmadığını tespit etmek amacıyla 2 bağımsız 

değişken için gerçekleştirilen ve non-parametrik testlerden olan Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Gerçekleştirilen 

test sonucunda cinsiyetin problem davranışlarındaki değişim üzerindeki etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2: Cinsiyete göre Mann-Whitney U testi sonuçları 

Evde ailesiyle birlikte yaşayan gençler ile rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde ailesinden uzakta olan gençler 

incelendiğinde ise evde ailesiyle kalan gençlerin, eğitim öncesinde ortalama 19,9 puan iken eğitim sonrasında 12,2 

puana gerileyerek problem davranışlarında %21,3’lük bir azalma meydana geldiği görülmektedir. Rehabilitasyon ve 

bakım evlerinde kalan gençlerin ise eğitim öncesinde ki puanının ortalama 22,8 olduğu, eğitim sonrasında ise 8 puana 

gerilediği ve problem davranışlarındaki azalmanın %41,2 olduğu tespit edilmiştir. 

Evde ailesiyle birlikte yaşayan gençler ile rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde ailesinden uzakta olan gençlerin 

problem davranışlarındaki değişimin benzer olup olmadığını tespit etmek amacıyla 2 bağımsız değişken için 

gerçekleştirilen ve non-parametrik testlerden olan Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Gerçekleştirilen test sonucunda, 

aile ile birlikteliğin gençlerin problem davranışlarındaki değişimi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkisinin olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3: Aile Durumuna göre Mann-Whitney U testi sonuçları 

Gençlerin eğitim öncesindeki ve sonrasındaki sosyal gelişimlerini belirlemek amacıyla 2 bağımlı değişken için 

kullanılan ve non-parametrik testlerden olan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen test 

sonucuna göre iş birliği ve öfke kontrolü konularında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) değişim olduğu 

belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Ekoloji temelli doğa eğitimlerinin bedensel yetersizliği olan gençlerin sosyal becerilerinin gelişimi üzerindeki etkisini 

incelemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Toplam 15 gence 3 ay boyunca toplam 72 saat doğa eğitimi 

verilmiştir. Eğitimden bir ay sonra bakım evinde kalan gençlerin bakıcılarına, evde kalan gençlerin ise ailelerine sosyal 

beceri anketi uygulanmıştır.    

Anket sonucunda erkeklerin eğitim öncesinde ortalama 19,7 puan iken eğitim sonrasında 9,6 puana gerileyerek 

problem davranışlarında %28’lik bir azalma meydana geldiği kızların ise bu davranışlara ait puanın eğitim öncesinde 

ortalama 23,2 iken, eğitim sonrasında 12 olduğu ve değişimin  %31 olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen Mann-

Whitney U testi sonucunda cinsiyetin problem davranışlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı 

görülmektedir (Tablo 2). 

Evde ailesiyle birlikte yaşayan gençler ile rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde ailesinden uzakta olan gençler 

incelendiğinde ise evde ailesiyle kalan gençlerin eğitim öncesinde ortalama 19,9 puan iken eğitim sonrasında 12,2 

puana gerileyerek problem davranışlarında %21,3’lük bir azalma meydana getirdiği görülmüştür.  

Ancak rehabilitasyon ve bakım evlerinde kalan gençlerin ise eğitim öncesinde ortalama 22,8 puan iken eğitim 

sonrasında 8 puan olduğu ve problem davranışlarındaki azalmanın %41,2 olduğu görülmektedir.  

Aile ile birlikte kalma faktörünün problem davranışlar üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Mann-

Whitney U Testi sonucunda aile ile birlikteliğin gençlerin problem davranışlarındaki değişim üzerinde istatistiksel 

açıdan anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). 

Sonuçlar incelendiğinde evde ailesiyle kalan gençlerin ailesinden uzakta olan gençlere kıyasla problem davranışlarına 

daha az gerileme olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun özgüven ve sosyal iletişimden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Şöyle ki fiziksel görünüm, anne-baba çocuk iletişimi, zaman, mekan ve sosyal iletişimin kişinin psikolojisini doğrudan 
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etkilediği belirtilmiştir (Baykara ve Miral, 1998). Özgüveni düşük kişiler genel olarak kendilerini başarısız görürler 

(Whyle, 1961) ve başkalarına bağımlı bir yaşantı sergilerler (Coopersmith, 1967).  

Kişinin ailesi ilk etkileşim çevresi olduğundan dolayı kişinin sosyal gelişimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla 

aile kişinin temel güven duygusu ve gelişimi açısından önem taşımaktadır (Bertan ve ark, 2009) 

Özgüven kişilik gelişiminin önemli bir parçasıdır. Çocukların özgüven düzeyleri oldukça yüksektir. Doğumla beraber 

özgüven gelişmeye başlar ve erken yaşlarda da şekillenir. Özgüven ailenin ilk yıllarında çocuğa verdiği mesajlar 

doğrultusunda gelişir ve çocuğun okul dönemiyle birlikte sosyal çevresi de bu gelişime katkı sağlar (Trawick-Swith, 

2013). Ailesiyle birlikte kalan engelli gençlerin ailesinin sürekli koruma güdüsü ve örgün eğitimden uzak olmaları 

sonucu bu gençlerde özgüven ve sosyal iletişim problemlerinin olabileceği düşünülmektedir. Bakım evlerinde kalan 

engelli bireylerin ise küçük yaşlardan itibaren kendi başlarına ayakta durmak zorunda olmaları ve kaldıkları kurumda 

birçok insanla (bakıcı, kurum sakini, idareci, sosyal çalışmacı vb.) iletişim içinde olmalarından dolayı ailesinin yanında 

kalan gençlere nazaran özgüvenleri daha yüksek ve daha sosyal olabilmektedir. 

Gençlerin eğitim öncesindeki ve sonrasındaki sosyal gelişimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi sonucuna göre iş birliği ve öfke kontrolü konularında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) değişim 

olduğu belirlenmiştir. Buda gösteriyor ki ekoloji temelli doğa eğitimleriyle beraber engelli gençler grup uyumu 

sağlamış, kendilerini daha iyi ifade ederek iş birlikleri oluşturmuş ve öfkelerini kontrol etmelerine katkı sağlanmıştır.   
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Abstract 

The aim of this project is vermicompost making from olive pruning waste for better nutrient utilization. 

Vermicomposting is the most suitable technique for transforming organic waste into usable agricultural amendments. 

In this research, vermicompost (worm manure) was prepared under laboratory conditions in from olive pruning (B) 

and cow manure (G) with earthworms (S) and without earthworms. The feed stocks were analyzed individually and 

mixed with and without earthworms (B, BS, G, GS; BG and BGS). As the earthworm species, the epigeic species 

(Eisenia fetida L.), which is the composting function, was used. All treatments were replicated three times under 

laboratory conditions. Total nitrogen, P, K, Ca, Mg, pH, EC and organic matter analyses were carried out on samples 

from each treatment 30, 60, 90 and 180 incubation days. According to the results, final C/N ratios of the treatments 

with earthworms (BS and GS) were lower than without earthworms (B and G) except close to the beginning of the 

experiment after 30 days of incubation. The average total inorganic N values on the other sampling days were sufficient 

except for earthworm treatment GS on 30 days of the incubation. On the other hand, P were poor in the GS, BS and 

BGS treatments K and Ca were adequate. When the application*period interaction was taken into consideration, the 

common effect of different period and applications on pH, EC, organic matter, C, N, C/N, K, Ca and Mg amounts 

(except P) were significant (p<0.01) statistically. The importance of waste management and remediation of soil will 

especially increase in future with the recognition of vermicompost studies.  

Key words: Vermicompost, olive pruning, organic waste, soil, Eisenia fetida L.  

 

Özet 

Bu projede, yörede bulunan zeytin budama artıkları ve ahırlardan elde edilen gübreler karıştırılarak ve ayrı ayrı, 

toprak solucanları ilaveli ve toprak solucansız ortamlarda laboratuvar koşullarında vermikompost yapılmıştır. Yem 

stokları tek tek analiz edilmiş, solucanlar ile beraber ve solucanlar olmadan karıştırılmıştır (B, BS, G, GS, BG ve BGS). 

Solucan türü olarak kompostlama fonksiyonu olan epigeik türler (Eisenia fetida L.) kullanılmıştır. Tüm uygulamalar 

laboratuvar koşulları altında 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her bir uygulamadan 30, 60, 90 ve 180. günlerde örnek 

alınıp toplam azot, P, K, Ca, Mg, pH, EC ve organik madde analizleri yapılmıştır. Sonuçlara göre, C/N oranı denemenin 
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ilk 30 günlük inkübasyon süresi hariç, solucan ilave edilen uygulamalarda (BS ve GS), solucan ilave edilmeyenlere 

oranla daha düşük çıkmıştır. Solucanlı uygulama olan GS’nin ilk 30 günlük inkübasyon örneklemesi hariç diğer 

örnekleme günlerinde toplam inorganik N değeri yeterli bulunmuştur. Diğer yandan, GS, BS ve BGS uygulamalarında 

P noksan, K ve Ca yeterli bulunmuştur. Uygulama ve inkübasyon periyodu interaksiyonu göz önüne alındığında, pH, 

EC, organik madde, C, N, C/N, K, Ca ve Mg ( P hariç) miktarlarının istatiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur 

(p<0.01).Vermikompost çalışmalarının tanınması ile atık yönetiminin ve toprağın iyileştirilmesinin önemi özellikle 

gelecekte artacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vermikompost, Zeytin budama artıkları, Organik atık, Toprak, Eisenia fetida L. 

 

Giriş 

Bugün dünyada hızlı artan nüfus artışıyla birlikte, insanoğlunun gıda gereksinimi de artmakta ve tarımda birim 

alan başına yüksek miktar ve kalitede ürün alabilmek için, kontrolsüzce uygulanan kimyasal gübreler toprağa ve yeraltı 

sularına karışmaktadır. Kimyasal gübrelerin fiyat artışlarında yaşanan sorunlar bile çiftçilerin bu alışkanlıklarından 

vazgeçmelerine engel olamamaktadır. Toprak analizlerine göre gübre kullanımı konusundaki eksik uygulamalar, 

ülkemizde de tarımsal sorunların başında gelmektedir. Bunun dışında gübreleme programlarında kimyasal gübrelerin 

dışında organik (vermikompost, yosun gübresi, kompost, yeşil gübreler vs. gibi) ve organo-mineral gübrelerin de yer 

alması gerekliliği günden güne daha da önem kazanmaktadır.  

Organik gübrelerin kullanılmasında en büyük sorun, gübrenin fiyatının yüksek olması sayılabilir. Ancak 

ülkemizdeki gerek tarımsal ve gerekse evsel organik atıkların değerlendirilmesi amacıyla kompost ve vermikompost 

üretim tesislerinin zamanla artması ile bu fiyat yüksekliği sorun olmaktan çıkacaktır.  

Vermikompost terimi, epigeic toprak solucanlarını kullanarak çeşitli hayvansal ve bitkisel organik atıkların 

kompostlaştırılması işlemi sonucunda elde edilen humus benzeri maddeler için kullanılmaktadır. Birçok hayvan (sığır, 

koyun, deve, geyik, at, tavşan v.s.) dışkıları, orman ürünleri atıkları, bazı mutfak atıkları, çim-meyve-sebze 

bahçelerindeki budama ve hasat atıkları, zeytin budama atıkları (Bellitürk ve ark., 2015a), öğütülmüş kâğıt atıkları 

(Bellitürk, Zahmacıoğlu, Şerif ve Top., 2015b) ve diğer birçok organik atıklar solucanlara yem olarak yedirilerek 

vermikompost üretilebilir. Sayılan bu ve benzeri atıkların, önce normal kompostlama işlemi yapılması ve ardından da 

özel olarak üretilmiş hasat sistemlerinde beslenen solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki 

mikroorganizma tarafından sindirilerek kokusuz, organik maddece zengin içerikli ve nötre yakın pH değeri olan 

vermikomposta dönüşümü sağlanır. Buradaki nihai amaç, bu atık maddeleri mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir 

şekilde işlemek ve onlara gübre niteliği kazandırmaktır (Bellitürk, 2016; Bellitürk, Hinisli, Adiloğlu, 2017; Bellitürk, 

2018). 

Hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik atıkların solucan gübresine dönüştürülmesinde en yaygın olarak 

kullanılan 6 solucan türü sırasıyla; sıcak bölgelerde yaşayan ve epigeic olarak adlandırılan Eisenia fetida (Eisenia 

andrei ile benzer tür), Dendrobaena veneta ve Lumbricus rubellus ile tropik bölgelerde yaşayan Eudrilus eugeniae, 

Perinoyx excavatus ve Perionyx hawayana’dır. Diğer solucan türleri de kullanılabilir fakat kullanımı bu 6 tür kadar 

yaygın değildir (Edwards, 2004). 
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Diğer yandan, insanların sağlıklı beslenmesinde her geçen yıl önemi daha da artan zeytin; tarih öncesi 

devirlerden bu güne kadar önemini koruyan, bilinen en eski ve en uzun süre ürün veren bir meyve ağacıdır. Türkiye’de 

özellikle son yıllarda zeytin yetiştiriciliğine verilen destek, her geçen yıl zeytin yetiştiriciliği alanlarını genişletmiştir. 

Ancak bu olumlu gelişmeler yürütülürken, zeytin atıklarının değerlendirilmesine yönelik yeterli sayıda akademik 

çalışmaların olmadığı bilinmektedir. Hatta zeytin atıklarının birçok bölgede yakacak olarak değerlendirildiği de bilinen 

bir gerçektir.  

Bu çalışmada ön kompostlaması yapılmış olan zeytin budama artıklarının kuru (veya sıkılmış) ahır gübresi ile 

farklı oranlarda karıştırılması ve bunların çürümelerinin hızlandırılması amacıyla toprak solucanları ilave edilmesi 

neticesinde elde edilen vermikompostun besin elementi içeriklerinin 4 farklı dönemde analiz edilmiş ve sonuçlara 

ilişkin bazı değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

Materyal ve Metot 

Araştırmada önceden çürütülmüş zeytin bitki atıkları, kurutulmuş ahır gübresi ve yıkanmış dere kumu kullanılmış 

ve özel olarak havalandırma amaçlı kapağında delikler açılmış olan deneme kaplarında ve laboratuvar ortamında 

yürütülmüştür. Her bir kaba (solucanlı olanlara) 20’şer adet orta büyüklükte (genç) epigeik solucan, 500 ml saf su ilave 

edilmiştir. Ayrıca araştırmada Eisenia fetida türü solucan ile ve solucansız olacak ve her bir uygulama 3 tekerrürlü 

olacak şekilde kurulmuştur. Deneme desenindeki kapların kodlamasında: BGS: 400 g zeytin bitki atığı + 400 gram 

ahır gübresi + 20 adet solucan; BG: 400 g zeytin bitki atığı + 400 g ahır gübresi; BS: 800 g zeytin bitki atığı + 20 adet 

solucan; GS: 800 ahır gübresi + 20 adet solucan; B: 800 g zeytin bitki atığı; G: 800 g ahır gübresi olmak üzere 6 adet 

uygulama yer almıştır. Denemenin 30., 60., 90. ve 180. günlerinde olmak üzere 4 farklı zamanda bazı kimyasal 

(organik madde, pH, EC, N, P, K, Ca ve Mg) vermikompost analizleri yapılmış gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır.  

İnkübasyon denemesinin başında kontrol toprağında ve denemenin 30.,60., 90. ve son gün olan 180. günlerinde 

alınan her saksıdan alınan solucan kompostu örneklerinde aşağıda belirtilen analizler yapılmıştır: 

pH: TS 9104’e göre 3 g kompost örneği üzerine 50 ml saf su konularak yarım saat beklenir ve pH metre cihazı 

ile belirlenmiştir (TSE, 1991). 

Elektriksel İletkenlik: TS 9106’ya göre 10 g kompost örneği üzerine 180 ml saf su konularak 1 saat çalkalanır, 

süzülür ve Kondaktivimetre Cihazı ile belirlenmiştir (TSE, 1991).  

Organik Madde: TS 9103’e göre 5 g kompost örneği kül fırınında 650 C°’de 4 saat yakılarak gravimetrik 

olarak belirlenmiştir (TSE, 1991). 

Toplam Azot: Makro Kjeldahl Metodu ile belirlenmiştir (Kacar ve İnal, 2008). 

Toplam Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko ve Bor: Kompost 

örnekleri H2O2 + HNO3 ile mikro dalga yakma cihazında yakılıp elde edilen süzükte ICP-OES ile belirlenmiştir 

(Zarcinas, Cartwrigt ve Spauncer, 1987). 

 

 

 

Sonuçlar ve Tartışma 
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Araştırmaya ait dört farklı dönemdeki bazı kimyasal analizleri yapılan örneklerdeki pH, tuzluluk (EC), organik 

madde ile bazı makro elementler ile ilgili sonuçlar Tablo 1’de ve Tablo 2’de verilmiştir. Sonuçlar, 3 tekerrürün 

ortalaması alınarak hesaplanmıştır.  

 

Tablo 1. Dört döneme ait pH, EC, organik madde analiz sonuçları.  

Örnek Günler pH 
EC(µS/cm
) 

OM(%) C(%) N(%) C/N 

B 

30 8,59 871,30 54,48 31,60 1,37 23,03 

60 8,86 1035,00 53,43 30,99 1,45 21,28 

90 8,94 1122,30 55,52 32,21 1,52 21,11 

180 8,49 1138,30 52,11 30,23 1,85 16,37 

BS 

30 8,70 851,30 57,49 33,34 0,92 35,99 

60 8,94 824,60 51,63 29,95 1,46 20,48 

90 8,93 825,30 49,11 28,48 1,35 21,06 

180 8,55 890,66 47,86 27,76 1,86 14,90 

G 

30 7,57 1721,00 56,25 32,63 1,96 16,59 

60 7,13 1826,60 58,30 33,81 2,52 13,38 

90 7,05 2114,30 56,08 32,53 2,45 13,24 

180 7,09 2117,66 52,96 30,72 2,05 14,97 

GS 

30 7,06 2027,00 52,32 30,35 1,41 21,43 

60 7,20 1473,00 48,65 28,22 2,08 13,53 

90 7,14 1995,30 46,45 26,94 2,13 12,63 

180 7,06 1998,33 47,50 27,55 2,13 12,93 

BG 

30 9,03 916,00 59,72 34,64 1,64 21,04 

60 8,58 1363,60 56,80 32,94 2,27 14,52 

90 8,34 1434,30 53,43 30,99 2,24 13,81 

180 8,17 1449,33 52,86 30,66 2,16 14,17 

BGS 
30 9,10 871,00 54,27 31,48 1,36 23,15 

60 8,44 832,30 53,14 30,82 1,24 24,88 

90 7,84 1225,60 47,66 27,64 1,45 18,99 
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180 7,71 1264,33 48,38 28,06 1,62 17,33 

 

Tablo 1 ve Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, BS, GS ve BGS uygulamalarının vermikompost olarak 

nitelendirilmesi gerekir. Vermikompost ile ilgili daha önceki çalışmalar dikkate alındığında; pH değerinin 5-9 arasında 

olması gerektiği vurgulanmaktadır (Dominguez ve Edwards, 2011). Bu kriterler dikkate alındığında BS ve GS 

uygulamalarına ait pH değerlerinin standart değerlere uyumlu olduğu, BGS uygulamasında ise 30. gün uygulaması 

hariç diğer günlere ait pH değerlerinin benzer şekilde standartlara uyumlu olduğu gözlenmiştir.  

Yapılan bir çalışmada hem kompost ve hem de vermikompost gübresinin C/N oranının 25/1–30/1 arasında 

olması gerektiği bildirilmektedir (Dominguez ve Edwards, 2011). Buna göre, BS uygulamasında ilk güne ait ortalama 

C/N oranı 35.99 olup, standart değerlerden çok uzaktır. Diğer günlere ait oranlar ise daha düşük oranlarda 

hesaplanmıştır. GS uygulamasında da C/N oranı en fazla 21.43 ile 30. günde belirlenmiştir. BGS uygulamasında en 

yüksek ortalamaya 60. günde 24.88 oranı ile rastlanmıştır. B, G ve BG uygulamalarındaki C/N oranları 30 ve üzerinde 

olacak şekilde bulunmuştur.  

 

Tablo 2. Dört döneme ait makro element analiz sonuçları.  

ÖRNEK Günler P(%) K(%) Ca(%) Mg(%) 

B 

30 0,24 1,48 4,22 0,39 

60 0,22 1,41 4,27 0,37 

90 0,22 1,50 4,23 0,30 

180 0,32 2,10 4,91 0,36 

BS 

30 0,25 1,45 3,91 0,35 

60 0,26 1,81 4,98 0,41 

90 0,29 1,81 4,96 0,52 

180 0,23 1,74 4,15 0,54 

G 

30 0,85 1,48 2,45 0,95 

60 0,80 1,49 2,95 1,00 

90 1,05 1,62 2,99 1,22 

180 0,82 1,68 3,40 0,93 

GS 

30 0,77 1,23 2,29 0,90 

60 0,77 1,38 2,54 0,95 

90 0,83 1,43 2,61 1,00 

180 0,63 1,48 2,42 1,00 

BG 

30 0,43 1,57 3,72 0,56 

60 0,56 1,69 4,57 0,75 

90 0,53 1,70 4,53 0,75 

180 0,63 1,76 4,50 0,75 
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BGS 

30 0,43 1,34 3,44 0,54 

60 0,43 1,41 3,57 0,47 

90 0,46 1,45 3,96 0,55 

180 0,44 1,77 3,75 0,47 
 

Denemedeki BS, GS ve BGS uygulamalarından yalnızca GS uygulaması N değer bakımından standart olarak 

önerilen % 1.9’luk N oranına uygun olarak bulunmuştur (Arancon ve Edwards, 2011). Benzer kaynağa göre P, K, Ca 

ve Mg için önerilen sınır değerleri sırasıyla 4.7, 1.4, 23 425 ve 5802 ppm olarak bildirilmiştir. Deneme sonuçlarına 

göre bu 3 uygulama; P ve Mg’ca fakir, K ve Ca bakımından zengin içeriklere sahiptir.  

Denemede yer alan 180. gün örneklerindeki G uygulaması; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 04.06.2010 

Tarih ve 27601 Sayılı Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, 

Enzim İçerikli ve diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmeliği’ne göre değerlendirildiğinde 

organik madde, % N, % P2O5 ve % K2O bakımından yönetmelik ile birebir uyum içerisinde olduğu belirlenmiştir 

(Anonim, 2010). 

Deneme sonuçları incelendiğinde, vermikompost üretimi için yaygın şekilde kullanılan ve üzerinde araştırmalar 

yapılan veya yapılmakta olan bitki çeşitlerine, özellikle solucan sayısını arttırmak amacı başta olmak üzere zeytin bitki 

artıklarının da ilave edilebileceği görülmektedir.  

Tarım alanlarındaki toprakların azalan organik maddelerinin artırılması ana amacı doğrultusunda ayrıca besin 

dengesinin sağlanmasında ve gerekse tarımsal ürünlerdeki miktar ve kalitenin artırılmasında önemli bir etken olan 

vermikompost dünya genelinde uzun yıllar bilinmekte olup üretilmesi ve kullanılması günden güne artmaktadır. 

Ayrıca, ülkemizdeki var olan birçok tarımsal artıklar ya yakılmakta, ya da uygun koşullarda değerlendirilemediği için 

çöpe atılmaktadır. Tarımsal artıkların değerlendirilmesi için kanımızca en iyi yollardan birisi, bu artıkların 

vermikompost yapımında kullanılmasıdır. Ülkemizde vermikompostun yararları, üretilmesi ve kullanılması konusunda 

çok fazla akademik çalışmalar bulunmadığı için üreticilerimizin bu konudaki bilgi ve tecrübeleri sınırlı kalmıştır. Bu 

ve benzeri birçok sebeplerden dolayı solucan gübresinin (vermikompost) üretilmesi amacıyla gerek evsel ve gerekse 

endüstriyel, çiftlik kökenli birçok atıkların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla bu tip 

çalışmaların artırılması ve sonuçlarının üreticilerle paylaşılması, tarımsal ve gübrenin çevreyle dost bir özellikte 

olmasından dolayı çevresel olarak çok fazla önem taşımaktadır.  
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Özet 

Bu araştırmada, farklı oranlarda yonca ile karıştırılan ayçiçeğinde silaj kalitesi incelenmiştir. Araştırma, 2017 

yılında Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yürütülmüştür. Denemde, bitki materyali 

olarak Prosementi yonca çeşidi ile İnegöl Alası ayçiçeği çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada, 5 farklı karışım 

kombinasyonu (% 100 yonca, % 100 ayçiçeği, % 25 ayçiçeği + %75 yonca, % 50 ayçiçeği + % 50 yonca ve % 75 

ayçiçeği + % 25 yonca) ele alınmıştır. Silaj yapmak amacıyla bitkiler ayrı ayrı yetiştirilmiş ve ardından ayçiçeği süt 

olum döneminde, yonca ise % 10 çiçeklenme döneminde tek sıralı mısır silaj hasat makinesinde yaklaşık 1.5-2 cm 

büyüklükte parçalanmıştır. Elde edilen materyaller yaş ağırlık esasına göre farklı oranlarda karıştırılarak 1 litrelik 

anaerobik kavanozlara (Weck) sıkıştırılarak doldurulmuştur. Kavanozlar 60 günlük silolama dönemi sonunda 

açılmıştır. Silajlarda kuru madde oranı, pH, silaj kaybı, fleig puanı, ham protein, ADF ve NDF gibi özellikler 

belirlenmiştir. Araştırmada, silaj kuru madde oranı, pH, fleig puanı ve ham protein oranının karışım oranlarından 

önemli derecede etkilendikleri tespit edilmiştir Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre % 50 ayçiçeği- % 50 yonca 

karışımlarından iyi sonuçlar elde edilmiş ve amaçlanan hedefe uygunluğu nedeniyle araştırma koşulları için 

önerilmiştir.  

Anahtar kelime: Ayçiçeği, yonca, silaj, karışım oranı, kalite 
 
 
Abstract  
 
Determination of silage quality in sunflower mixed with alfalfa at different ratios 
 

In this study, the effects of different mixture rate sunflower-alfalfa silage  on silage quality were examined. 

The research was applied in Agricultural Research and Applying Centre of Uludağ University in 2017. Plant entries 

of the  experiment were used the sunflower cv. İnegöl Alası and alfalfa cv. Prosementi. Five different mixture ratios 

(100 % sunflower, 100 % alfalfa, 25 % sunflower +75 % alfalfa, 50 % sunflower + 50 % alfalfa and 75 % sunflower 

+ 25 % alfalfa) were used in the experiment. In an attempt to make silage, the plants were grown separately and then 

ground approximately in the size of 1.5-2 cm in single row maize silage harvester during the period of milk-dough 

stage  of sunflower and 10 % flowering stage of alfalfa. The materials obtained were mixed in different proportions on 

the basis of age weight, squeezed and filled in 1 l anaerobic jars (Weck).  The jars were opened at the end of 60 day 

ensiling period. In silages; properties such as dry matter rate, pH, silage loss, fleig point, crude protein, ADF and NDF 

were determined. In this research was conducted that the silage dry matter rate, pH, fleig point and crude protein 

contents were affected by mixture ratios. The results indicated that the 50 % sunflower + 50 % alfalfa mixture was the 

best one for good quality and its suitability was recommended for the experimental ecology. 
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Giriş 

Silaj, suca zengin yeşil yemlerin oksijensiz ortamda saklanması sonucu elde edilen fermente bir sulu kaba 

yem çeşididir. Hayvanların severek tükettikleri silaj, taze yeşil ot bulunmayan mevsimlerde işletmeler için ucuz ve 

tatminkâr bir yem kaynağıdır (Filya, 2001). 

Yonca bitkisi protein, mineral maddeler, iz elementler ve vitaminler bakımından oldukça zengin ve kaliteli ot 

üretmektedir. Aynı zamanda selüloz miktarının az olması nedeniyle sindirilebilirlik oranı oldukça yüksektir 

(Karadavut ve ark., 2011). Bir mevsimde çok biçim veren yonca diğer yem bitkilerine göre daha fazla ot üretmektedir. 

Baklagillerin kış dönemi için kuru ot veya otlak sistemleri içerisinde yetiştiricilikleri oldukça yaygındır. Ancak son 

yıllarda bu bitkilerin silaj olarak saklanıp değerlendirilmeleri yaygınlaşmaya başlamıştır. ABD’de süt inekçiliğinin 

yoğun olarak yapıldığı eyaletlerde mısırdan sonra en fazla silajı yapılan bitki yoncadır. Wisconsin’de yoncanın % 

50’den fazlası silaj olarak değerlendirilmektedir (Dumlu Gül ve Tan 2013). 

Ayçiçeğinin en yaygın yemlik kullanımı silaj yapılarak kullanılmasıdır. Kaba gövdeli yapısı, yüksek üretim 

potansiyeli, karbonhidrat içeriği ve mayalanmasının kolay olmasından dolayı iyi bir silaj bitkisidir. Kurağa dayanıklı 

olduğu için sulanamayan yerlerde mısıra alternatif olarak silajlık yetiştiriciliğe uygundur. Ayrıca geç ekilen 

tohumlarının hızla gelişme göstermesi de önemli bir avantajdır. Ana ürün hasadından sonra ikinci ürün olarak da 

yetiştirilebilir. Geç ekim veya kısa vejetasyon süresi nedeniyle olgunlaşmayan ayçiçeği silaj yapılarak 

değerlendirilebilir. Ayçiçeği silajı özellikle süt hayvanlarının beslenmesinde önemli bir yemdir. Mısır silajına göre 

ayçiçeği silajı ile beslenen hayvanlarda süt verimi % 9 oranında azalırken süt yağ oranının %3.9-3.5 oranında arttığı 

belirlenmiştir. 

Ayçiçeği silajı özellikle süt hayvanlarının beslenmesinde önemli bir yemdir. Farklı çalışmalarda ayçiçeği 

silajı ile yapılan beslemelerde süt yağında önemli bir artış tespit edilmiştir. Ayçiçeğinin çiçeklenme döneminde 

biçilerek 0.5-1.0 cm uzunluğunda parçalanması fermantasyonun güvence altına alınmasında önemli bir işlemdir. 

Ayrıca ayçiçeği 1/3 oranında üçgül, yonca, mısır ve şeker pancarı yaprağı ile karıştırılarak silolanabilir. Başarılı bir 

fermantasyon gelişimi açısından ayçiçeği, yeterli suda çözünebilir karbonhidrat içeriğine sahip olmakla birlikte, düşük 

kuru madde içeriği ve sindirilebilirlik özelliği bu materyalin olumsuz niteliklerini oluşturmaktadır (Tepeli, 2014). 

Bu çalışma, farklı karışım oranlarının ayçiçeği-yonca silajlarında silaj kalitesi üzerine etkilerini incelemek 

amacıyla yapılmıştır. 

 

2.Materyal ve Yöntem 

Araştırma 2017 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Deneme alanında ve Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarları’nda tesadüf parselleri deneme desenine göre beş 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemde, bitki materyali olarak Prosementi yonca çeşidi ile İnegöl Alası ayçiçeği 

çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada, 5 farklı karışım kombinasyonu (% 100 yonca, % 100 ayçiçeği, % 25 ayçiçeği + 

%75 yonca, % 50 ayçiçeği + % 50 yonca ve % 75 ayçiçeği + %25 yonca) ele alınmıştır.  

Denemede silaj için materyaller ayçiçeğinde süt olum dönemi, yonca da ise % 10 çiçeklenme döneminde 1 

Ağustos 2017 tarihinde alınmıştır. Ayçiçeği ve yonca otu ayrı ayrı tek sıralı mısır silaj hasat makinesinde yaklaşık 1.5-
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2 cm büyüklükte parçalanmış ve torbalara doldurularak etiketlenmiş ve ardından laboratuvara götürülmüştür. Çok kısa 

bir süre içerisinde laboratuvara getirilmiş olan torbalar açılıp, tekrar iyice karıştırıldıktan sonra farklı oranlarda 

tartılarak 1 litrelik kavanozlara (Weck) sıkıştırılarak doldurulmuş ve 60 gün süreyle karanlık bir ortamda muhafaza 

edilmiştir. Torbalar, 60 günlük silolama dönemi sonunda açılıp, uygun kaplara boşaltıldıktan sonra her birinden 150 g 

örnek alınmış ve 70 °C’de 48 saat kurutularak kuru madde oranları belirlenmiştir. Ayrıca alınan 40 g’lık örnekler 360 

ml saf su ile 3 dakika çalkalanmış ve süzülmüşlerdir. Elde edilen süzüklerde pH değerleri ölçülmüştür. Örneklerde 

azot içeriği Kjeldahl yöntemi ile tespit edilmiş ve elde edilen azot değerleri 6,25 katsayısı ile çarpılarak ham protein 

oranları (%) hesaplanmıştır. Denemede, ADF ve NDF analizleri ise Goering ve Van Soest (1970) tarafından bildirilen 

yönteme göre Ankom 200/220 cihazı kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca, silaj örneklerinin pH ve kuru madde oranları 

kullanılarak fleig puanı hesaplanmıştır (Kılıç, 1986). 

Denemeden elde edilen verilerin istatistiki değerlendirmeleri Tesadüf Parselleri Deneme Desenine uygun 

olarak JUMP paket programından yararlanılarak yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Farklı karışım oranlarından elde edilen ayçiçeği-yonca silajlarına ait bazı kalite özelliklerine ilişkin varyans 

analiz sonuçları ve ortalama değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre, karışım oranlarının 

silajların kuru madde oranı, pH, fleig puanı ve ham protein oranı üzerine etkisi % 1 olasılık düzeyinde çok önemli 

çıkmıştır (Çizelge 1).  En yüksek kuru madde oranı  % 100 yonca silajından elde edilmiş ve bunu % 25 ayçiçeği + 

%75 yonca ve % 50 ayçiçeği + % 50 yonca silajları izlemiştir. En düşük kuru madde oranı ise % 22.94 ile % 100 

ayçiçeği silajından elde edilmiştir. Karışım oranlarının silaj pH’sı üzerine etkileri önemli olmuş ve en düşük pH 4.15 

ile % 100 ayçiçeğinde, en yüksek ise % 100 yonca silajında tespit edilmiştir. Silajların kuru madde oranı ile pH 

değerlerinden yararlanılarak hesaplanan fleig puanı bakımından üç farklı istatistiki grup ortaya çıkmıştır. En yüksek 

fleig puanı % 50 ayçiçeği + % 50 yonca, % 100 ayçiçeği ve % 75 ayçiçeği + % 25 yonca silajlarından elde edilmiştir. 

Silaj kaybı üzerine karışım oranlarının etkisi önemsiz çıkmış ve genel olarak silaj kayıpları % 0.58-1.20 arasında 

değişmiştir. En yüksek ham protein oranı % 100 yonca ve  % 25 ayçiçeği + %75 yonca silajlarından, en düşük ise % 

100 ayçiçeği silajında elde edilmiştir. Karışım oranlarının silajların ADF ve NDF oranları üzerine etkisi istatistiki 

anlamda önemsiz çıkmış ve genel olarak ADF oranları % 31.43-33.88 ve NDF oranları ise % 42.74-45.43 arasında 

değişmiştir (Çizelge 1). 

 

 

 

 
Çizelge 2. Farklı karışım oranlarından elde edilen ayçiçeği-yonca silajlarına ait kuru madde, pH, flei puanı, silaj kaybı, 

ham protein, ADF ve NDF oranları (%) 
Karışım  
oranı 

Kuru 
madde 
(%) 

pH Fleig 
puanı 

Silaj 
kaybı 

(%) 

Ham 
protein (%) 

ADF 
 (%) 

NDF 
 (%) 

% 100 A 22,94 e 4,15 d 80,99 a 1,20 11,48 d 33,88 42.74 
% 100 Y 28,52 a 5,84 a 28,59 c 1,19 17,47 a 34,12 45.25 
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% 25 A + %75 Y 27,30 b 4,65 b 73,52 b 0,93 17,50 a 32,06 45.43 
% 50 A + % 50 Y 25,45 c 4,32 c 83,02 a 0,84 15,87 b 31,43 43.73 
% 75 A + % 25 Y 22,94 d 4,27 cd 80,14 a 0,58 13,94 c 32,95 45.04 
F Değerleri  
Karışım Oranı ** ** ** öd ** öd öd 

** % 1 olasılık düzeyinde önemlidir. 
Öd: önemsiz 

 

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre % 50 ayçiçeği- % 50 yonca karışımlarından iyi sonuçlar elde 

edilmiştir.   Daha sağlıklı önerilerde bulunabilmek için silaja ait diğer kalite özelliklerinin de incelenmesi ve özellikle 

organik asit içeriklerinin de tespit edilmesi gerekmektedir.  
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Özet 

İnsanlığın ilk dönemlerindeki yaşam sürecinde sadece doğadan alınan ürünlerle tüketim olmaktaydı. Daha sonraları 

nüfus arttıkça üretim ve ticari etkinliklere yönelme başlamıştır. Sanayi devrimi ile küreselleşme pazarı büyümüştür. 

Ancak, bu ekonomik etkinlikler sırasında iyice tahrip olan doğa, artık alarm vermeye başlamıştır. Günümüzde bu 

durum artık yarınları, yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eder hale gelmiştir. Sonuçta dünyamıza küresel ısınma, iklim 

farklılıkları, ekosistemlerin tahrip olması vb. değişiklikler çevresel sorunlar olarak geri dönmüştür. Bu yolda 

yapılabilecek korunma önlemleri arasında  “Sınırlı kaynakların verimli, bilinçli ve duyarlı kullanılması” gelmektedir. 

Bu çerçevede “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimi” sağlayabilmek önemlidir. Bilim adamlarınca küresel ısınmanın en 

önemli nedeni olarak ilk sırada tüketim ve üretim etkinlikleri sırasında atmosfere salınan sera gazları gösterilmektedir. 

İnsanların çeşitli faaliyetleri (tüketimleri) için enerji kullanımının % 49, endüstrileşmenin % 24, ormansızlaşmanın % 

14, tarımın % 13 oranında küresel ısınmaya katkısı olmaktadır. Günümüzde tüketimin ve üretimin hızla artması sonucu 

ortaya çıkan küresel ısınma, iklim değişiklikleri vb. çevresel sorunlar, “sürdürülebilirlik” ve “verimlilik” kavramlarını 

gündeme getirmektedir. Buna göre, “verimlilik” kavramının artık sadece çıktılarla girdiler arasında oransal bir kavram 

olmaktan çok; “çevreye saygı ve sürdürülebilirlik” esaslarını da içermesi gerekmektedir. Bu çerçevede, gelinen 

noktada kural, koşul, sınır tanımadan bilinçsizce yapılan tüketimi karşılayabilmek için yapılacak olan üretimin 

sürdürülebilir olması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, verimlilik, sürdürülebilir tüketim, çevre 

Sustainable Consumption And Environmental Awareness 

Abstract 

In the beginning of human history humans only consumed what was taken from the nature. As the population increased 

production and commerce started. With the industrial revolution globalization market grew. However nature that has 

been damaged through all these activities, started to give alarm. Today, this situation has become a threat to our 

tomorrow and the sustainability of life. Eventually, this has turned back on humans as environmental problems such 

as global warming, climate change, damaged ecosystems etc. In this path “effective, conscious and sensible usage of 

limited resources” is one of the protection measures. In this framework it is important to ensure “Sustainable 

Production and Consumption”.  Scientists point out that the most important cause of global warming as the greenhouse 
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gasses that are emitted into the atmosphere during the production and consumption activities. Global warming is caused 

by different activities of humans: 49% is energy usage for various consumption activities, 24% is caused by 

industrialization, 14% is caused by deforestation and 13% is caused by agriculture. Today, environmental problems 

such as global warming and climate changes that emerged as a result of rapid increase in production and consumption, 

has brought about concepts of “sustainability” and “productivity”. According to this “productivity” is not a concept of 

outputs and inputs but rather a concept that should contain the principle of “environmentally respectable and 

sustainable”. In this context production should be made sustainably in order to meet unconscious consumption.    

Keywords: Sustainability,productivity, sustainable consumption, environment 

1.Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Sürdürülebilirlik; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Küresel 

anlamda kamuoyunun sürdürülebilirlik kavramıyla tanışması Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor sayesinde oluşmuştur. Bu 

raporda sürdürülebilirliğin tanımı şu şekilde yapılmıştır: İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap 

verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine 

sahiptir (http://www.bilgiustam.com) 

Sürdürülebilirlik, temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de 

devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır (Chapin, Torn ve Tateno, 1996). Dünya kaynaklarının ve çevrenin 

insan faaliyetleri sonucu tükenme sınırına doğru ilerlediği konusunda  artık genel bir görüş birliği bulunmaktadır 

(Turner, 2008: 397). Bu açıdan ele alındığın da sürdürülebilirlik ancak doğanın sunduğu kaynakların kendiliğinden 

yenilenebilmelerine olanak tanıyacak hızda kullanılmasıyla sağlanabilir. Sosyal açıdan sürdürülebilirlik, bugünkü 

insan neslinin ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaç karşılama olanaklarını zedelemeden karşılamak olarak ifade 

edilebilir (United Nations [UN], 2008). Kavram, ekonomi açısından değerlendirildiğinde, sürdürülebilir kalkınma 

kavramıyla birlikte ele alınarak, üretim sürecinde yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve üretim faaliyetinin çevreye 

olan etkilerinden sorumlu olmak olarak tanımlanabilir (Yavuz 2010). Özellikle gelişmiş ülkelerde son yıllarda tüketim 

düzeyinin sürekli yükselmesi, doğal kaynakların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkararak, 

tüketimin çevresel etkilerinin sorgulanmasını gerektirmiş ve var olan tüketim davranışlarının sürdürülebilir tüketim 

davranışlarına dönüştürülmesi sık sık dile getirilmiştir.  Bu çalışmada sürdürülebilir tüketim,  tüketici yaşamındaki 

rolü ve çevre ilişkisi üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

2.Literatür Taraması 

Sürdürülebilir tüketim, son yıllarda gerek literatürde gerekse uygulamada üzerinde sıkça durulmaya başlanan ve çeşitli 

yönleriyle irdelenen konulardandır. Tüketimin sürdürülebilirliği için toplumsal bilincin yükseltilmesi çeşitli kamu 

kurumları, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının hedefleri ve planları arasında yer almaktadır. 

Doğan ve ark. 2015 yılında yaptıkları “Bireylerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Ölçülmesine Yönelik Bir 

Ölçek Geliştirme Çalışması” isimli araştırmada bireylerin  sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesi amacıyla 

bir ölçek geliştirmeye çalışılmışlardır. Ölçek  geliştirme  sürecinde izlenen çeşitli aşamalar sonucunda 17 madde ve 4 

boyuttan oluşan sürdürülebilir tüketim davranışı ölçeği geliştirilmişlerdir. Vringer ve ark. 2015 yılında yazdıkları 

sürdürülebilir tüketim çalışmaları ve bu konudaki ikilemleri anlatan kitapta sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek için 
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hükümet politikalarının destekçi olmasını ve tüketiciler düzeyinde “sıcak parlama” denilen tüketimle iyi hissetme 

etkisinin aktarılmasının önemini vurgulamışlardır. 

Karalar ve Kiracı (2011),  Babaoğlu ve Altıok (2008), Clark (2007) ve Dolan (2002), Boulanger (2010) yaptıkları 

çalışmalarında toplumdaki her bireyin davranışlarının çevre kirliliğinin artmasına ya da azalmasına katkıda 

bulunduğunu ve bunun çevre eğitimi tüketici eğitiminin konu alanlarından birini oluşturduğunu, gerek yaygın gerekse 

örgün eğitim yoluyla birey, aile ve topluma ulaşmanın çok önemli olduğunu vurgulamışlardır.  

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı, bireylerin daha sağlıklı 

ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bireyden başlayarak toplumun her kesimine çevre eğitimi ve 

bilinci verilmezse ve gerekli önlemler alınmazsa, tartışmasız içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda çevre sorunları daha 

da ağırlaşacaktır. Bu bağlamda, yapılan bu çalışmada da sürdürülebilir tüketim, tüketicilerin bu konuya ilişkin  

tutumları incelenmiştir. Ayrıca tüketim eğilimlerinin sürdürülebilir hale dönüştürülmesini ve çevre ile 

ilişkilendirilmesi incelenmiştir. 

Doğal kaynakların etkin kullanımı sağlanırken çevresel kalitenin de önemsenmesini benimseyen sürdürülebilir üretim 

ve tüketim yaklaşımı ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler arasındaki ilişki ve birleşiminden oluşmaktadır. 

Tüketiciler, sürdürülebilir tüketimin en önemli aktörlerinden olup, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli 

role sahiptir. Dolayısıyla, konunun bütüncül bir yapıyla ele alınacağı bu çalışmanın sürdürülebilir tüketim alanına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

3. Yöntem 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu model bir araştırmada geçmişte yaşanmış ya da halen yaşanmakta olup 

etkisi süren durumları betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan nesne ya da ölçülecek 

olan özellikler kendi koşulları içerisinde tanımlanır. Araştırmacı tarafından bu durumları değiştirme ve etkileme gayreti 

gösterilmez. Var olan bir durum vardır ve olduğu gibi aktarılmasında uygun veri toplama araçlarıyla ölçülmek istenen 

özellikler anlatılır (Karasar, 2005: 77). Bu nedenle mevcut ulusal ve uluslararaı kaynaklar incelenerek konuya bütüncül 

bir yaklaşım getirilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Son yıllara kadar pek çok doğal kaynak tükenmeyen kaynaklar olarak düşünülürken, 20. yüzyılda çevremizin büyük 

tehditler altında olduğu fark edilmeye başlanmıştır. Çevre bilinci çevreyi koruyucu, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar 

için önemli bir koşul olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Buna tüm toplumun katılımı gerekir. Birey ve ailenin 

tek tek katılımı olmadıkça, yanlış alışkanlıklar değiştirilmedikçe sorunların çözülmesi güçtür. Çevresine sorumluluk 

duyan kişi günlük yaşantısında üretirken veya tüketirken çevreye en az olumsuz yol ve yöntemi seçen kişidir. Çevrenin 

bazı ihtiyaçları karşılamak için akılcı kullanılması, yanlış kullanmanın doğurduğu tüketim ve kirliliğin önlenmesi için 

çevre eğitimi gereklidir (Ünlü, 1992; Nazlıoğlu, 1991). Çevre bilinci olan tüketici, çevre kirliliğine karşı kendi 

etkinliğini kavrayan, kaynak kullanımında gelecek nesiller ve tüm insanlık için duyarlı bir tutum içinde olan sorumlu 

bir ekolojist” olarak tanımlanabilir. Çevre bilinci kazanmış sorumlu tüketiciler, çevredeki kaynakların varlığı, kullanım 

maliyeti, kullanımın çevreye ve kendilerine olan etki boyutlarını değerlendirebilirler (Nickell ve ark. 1976). Çevre 

bilincinden söz ederken sürdürülebilirlik kavramından da söz etmek gerekir. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımlarından 

birisi “Bugünün gerekliliklerini, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını gidermelerine engel olmadan karşılamaktır”. 
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1970 ve 1980’li yıllarda farklı sosyal örgütler çevreye ve kaynaklara zarar veren kalkınma modeline alternatifler 

aramaya başlamıştır. Bu arayışlar sonunda “bugünün gerekliliklerini, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 

gidermelerine engel olmadan karşılamak” anlamını taşıyan sürdürülebilir kalkınma modeli ortaya konulmuştur 

(Hausler, 1995). Sürdürülebilir olan kalkınma şekli; üretimin bağlı olduğu ekosistemin canlılığı ve kalitesini, iş 

gücünün fiziksel ve zihinsel sağlığını, ayrıca üretimin içinde yer aldığı sosyal ve yapısal çevreyi koruyan bir sistemdir. 

Sürdürülebilirliği sağlamak için “3-R”den söz edilmektedir (Bener ve Babaloğlu, 2008). Bunlar; 

• Azaltmak-Reducing 

• Yeniden kullanma-Reusing 

• Geri dönüşüm-Recycling olarak açıklanmaktadır 

Bugün Dünya’da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde kabul gören bu anlayışın, yanlış 

uygulamaları önleyerek kaynaklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltacağı düşünülmektedir. Bu yaklaşım ile 

kaynakların bir yaşam döngüsünün olduğu kabul edilmektedir. Sanayi devrimiyle başlayan ve küreselleşmeyle 

gelişerek yaygınlaşan olağanüstü tüketim ve üretim süreci sonucu karbon salınımı %31’lik bir artış göstermiştir. 

Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil 

yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımının bireyin ve şirketlerin doğrudan veya 

kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir. Ekolojik 

Ayak İzi, gıda, konut, ulaşım, ürünler, hizmetler gibi tüketim kategorilerine göre sınıflandırıldığında, tüketim biçiminin 

Ayak İzi’ne etkisi hesaplanabilir. Örneğin, kişisel tüketime bağlı Ekolojik Ayak İzi’nde gıdanın payı %52’dir (kişi 

başı 1,18 kha). Ayak İzi’nin %21’ini ürünler, %15’ini kişisel ulaşım, %6’sını hizmetler ve %6’sını konut harcamaları 

oluşturur (Grafik 1). 

Grafik 1: Kişisel ayak izini oluşturan tüketim kategorileri 

 

Kaynak: Öztok ve Tapan, 2012 

Tüketicilerin yaşam biçimlerinin ve tüketim alışkanlıklarının doğal kaynaklarla ilişkisinin anlaşılması, hem günlük 

hayatta kişisel tercihlerin önemine yönelik farkındalığın artırılmasında hem de sürdürülebilir tüketime yönelik ulusal 

politikaların geliştirilmesinde oldukça önemlidir. Tüketiciler, günlük hayatlarındaki seçimleriyle gezegenin sınırlı 

doğal sermayesine yönelik talebi azaltabilirler. İş dünyası sürdürülebilir üretim uygulamalarıyla yeni fırsatlar 
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yakalayabilir. Hükümetler ise, sürdürülebilirliğe geçişi hızlandırmak için ekonomik ve sosyal tedbirleri uygulamaya 

geçirebilir, sağlayacağı teşviklerle değişime ivme katabilir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Dünya ticaretinin 2020’li yıllarda günümüzdeki 12 trilyon dolar düzeyinden 32 trilyon dolara çıkarak daha fazla 

zenginlik ve refah yaratmasının yanı sıra bu ticaretin yol açtığı çevresel sorunların da giderek artış göstermesi 

beklenmektedir. Kuşkusuz bu artışa nüfusun yükselmesi de destek olacaktır. BM Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi’nin 

(DESA) 2006 istatistiklerine dayanarak yayımladığı raporda, önümüzdeki 43 yılda dünya nüfusunun 2,5 milyar 

artarak, 6,7 milyardan 9,2 milyara ulaşabileceği öngörülmektedir. Hızlı nüfus artışının, oluşan tüketim düzeyi üzerinde 

önemli ölçüde etkileri olabileceği düşünülmekle beraber; bu etkinin sınırlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Söz gelimi, 

1850-1970 yılları arasında dünya nüfusu üç kattan fazla artış göstermesine karşın, enerji tüketimi oniki kat artış 

göstermiştir (Sawin, 2004). 1965-1995 yılları arasında ise; dünya nüfusu yaklaşık % 70, kağıt tüketimi %300’den fazla, 

deniz ürünleri tüketimi % 160 ve su tüketimi % 400’ün üzerinde artış göstermiştir (Princen vd., 2002). Bu bilgiler, 

nüfus artışının yükselen tüketim düzeyi üzerinde sınırlı etkisi olduğunu göstermektedir (Karalar ve Kiracı, 2011). 

Sürdürülebilir tüketim anlayışı, gündelik yaşamda bilinçli tüketiciler yaratarak yaşam döngüsünün devamlılığının 

sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Tüketimin azaltılması ya da şeklinin değiştirilmesi, geri dönüşüm 

ve eko ürünler kullanımını öne çıkaran sürdürülebilir tüketim kavramı, hem gündelik politikalar üretilmesi hem de 

sosyal bilimler literatüründe farklı boyutlarda ele alınmıştır. Tüketici esasen kendini düşünen ve kısa dönemli 

yönlendirmeye sahip olan bireydir. Bu yönlendirme düşük fiyatlı, sağlıklı ve güvenli ürünlere doğrudur. Tüketici 

öncelikle kendi çıkarı ve refahını düşünecek, çevreyi korumayı düşünmeyecektir. Sürdürülebilir tüketici davranışının 

yaygınlaşması için; bu konuda akademik çevrenin bilimsel altyapıyı hazırlaması, iş dünyasının çeşitli uygulamaları 

uygulamaya koyması ya da koymayı taahhüt etmesi, politik karar organlarının gerekli yasal düzenlemeleri yapması ve 

toplumu oluşturan bireylerin de tüketici davranışlarını sürdürülebilir tüketime doğru dönüştürmeye çabalaması 

gerekmektedir. 
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Abstract 

This study was conducted to determine the effects of salt stress on the accumulation of macro and micro elements in 

different walnut rootstocks. Two-old year grafted Chandler plants onto seedling rootstocks of., Juglans nigra (JN) L, 

Paradox (PR) Juglans sieoboldiana L. (JS) were used. The different four irrigation water salinity (T0=0,3 dS/m-control, 

T1=1,5 dS/m, T2=3 dS/m, T3=5 dS/m) were  used to determine the salt tolerance levels of walnut rootstocks. The 

experiment was designed by factorial design in randomized blocks. The plants were planted in pots with dimensions 

of 45cm60 cm. Sodium bicarbonate (NaHCO3), magnesium chloride (MgCl2) and calcium chloride (CaCl2) salts were 

used as salt sources. In order to determine the stress intensity of salt application, leaf macro and micro element contents 

(N,P,K, Ca, Mg, Na, Cl, Cu, Fe, Mn, Zn) were investigated. Depending on the increased salt stress concentration, K, 

Ca, Mg, Na, and Cl content of leaf increased. N, Fe, Ca/Na, K/Na and Zn content of leaf decreased. The  Na content 

(%) of T3 salt level were determined in Juglans nigra, Paradox and Juglans sieoboldiana 1,41 1,97 and 3,41 

respectively. Also, Cl content (ppm) of T3 level were observed 0,88, 0,99 and 0,91, Ca/Na values were found as 0,43, 

0,27 and 0,14; K/Na values were calculated 0,24, 0,12 and 0,10  respectively. 

Keywords: Walnut, Rootstock, Salt stress, Macro and micro elements 
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Özet 
Bu araştırma, farklı ceviz anaçlarında tuz stresinin makro ve mikro element birikimi üzerine etkilerini belirlemek 

amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, Juglans nigra (JN) L, Paradox (PR) Juglans sieoboldiana L. (JS) çöğür anaçları 

üzerine aşılı 2 yaşlı Chandler fidanları kullanılmıştır. Ceviz anaçlarının tuza tolerans düzeylerinin belirlenmesinde  

farklı 4 sulama suyu tuzluluğu (T0=0,3 dS/m-control, T1=1,5 dS/m, T2=3 dS/m, T3=5 dS/m) kullanılmıştır. Araştırma 

faktöriyel deneme desenine göre planlanmıştır. Bitkiler 45 cm  60 cm ebatlarında saksılara dikilmiştir. Tuz kaynağı 

olarak sodyum bikarbonat (NaHCO3), magnezyum klorür  (MgCl2) vekalsiyum klorür (CaCl2) tuzları kullanılmıştır. 

Tuz uygulamalarının stres seviyesini belirlemek amacıyla yaprak makro ve mikro elementleri  (N,P,K, Ca, Mg, Na, 

Cl, Cu, Fe, Mn, Zn) incelenmiştir. T3 konulu tuz uygulamasında yaprak Na içeriği (ppm) Juglans nigra (JN), Paradox 

(PR) and Juglans sieoboldiana (JS) anaçlarında sırasıyla 1,41 1,97 ve 3,41  olarak belirlenmiştir. Yine yaprak Cl içeriği 

sırasıyla (%)  0,88, 0,99 and 0,9, Ca/Na oranları  0,43, 0,27 and 0,14; K/Na oranı ise 0,24, 012 and 0,10’dur. Tuz 

stresine en hassas türün JS,  orta hassas türün PR ve en dayanıklı türün ise JN olduğu bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Ceviz, Anaç, Tuz stresi, Makro ve mikro elementler 
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Giriş 

Cevizlerde tuz stresi, verim ve meyve kalitesini önemli oranda düşürmektedir. Tuzların spesifik özelliği nedeniyle 

ceviz yetiştiriciliğinde anaçlar önemli bir yer kaplar. Çünkü her anacın tuzları absorbe etmesi ve kalemlere taşıması 

farklıdır. Ceviz anaçları karşılaştırılırken anaçların yapraklarında ve kalemlerde biriken tuz miktarı esas alınır (Akça, 

2014). 

Cevizlerde yürütülen tuz stresi çalışmalarında, sadece anaçlar çalışılmış ve anaçxçeşit kombinasyonları ihmal 

edilmiştir. Ayrıca anaç olarak kullanılan Juglans regia, Juglans nigra ve Paradox anaçlarının tuza hassasiyet durumları 

tanımlanırken sadece anaçlar üzerinde yorum yapılmış ve anaçlar üzerine aşılı çeşitlerin tuza duyarlılıklarına anaç 

etkisi tartışılmamıştır.  

Türkiye ceviz yetiştiriciliğinde tuz stresinin incelendiği araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu araştırmada ülkemizde 

cevizlerde tuzluluk stresi konusunda yürütülen araştırmalarda kullanılmayan Juglans sieboldiana anacı kullanılmıştır. 

Araştırmada, tuz stresine diğer türlere göre daha hassas olan ceviz yetiştiriciliğinde bazı ceviz anaçlarının tuz stresine 

tolerans düzeylerinin karşılaştırılarak tuz stresi konusunda anaç yönüyle yeni bilgiler elde edilmesi amaçlanmıştır.       

 
Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Bitkisel Materyal 

Araştırmada materyal olarak JN, PR ve JS türlerinin çöğür anaçları  üzerine aşılı Chandler çeşidine ait iki yaşlı fidanlar 

kullanılmıştır. 

Tuz kaynakları 

Denemede tuzlu sulama sularının hazırlanmasında sodyum klorür (NaCl), magnezyum sülfat (MgSO4) ve kalsiyum 

klorür (CaCl2) tuzları kullanılmıştır. 

 
Yöntem 

Fidanların saksılara alınması 

Konulu tuz uygulamaları 45cm60 cm ebatlarında saksılara dikilen fidanlarda yürütülmüştür. Saksılarda kullanılan 

toprağın özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Yağış ve diğer olumsuz çevre koşullarının etkilerini önlemek amacıyla 

saksılar örtü altına alınmıştır.    
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Tablo 1.  Deneme Yapılan Toprağın Özellikleri 

Toprak Bünyesi Killi Tın 

Kum (%) 45 

Silt (%) 34 

Kil (%) 30 

pH 8.33 

Tuz (%) 0.22 

Organik madde (%) 1.25 

Tarla Kapasitesi Su İçeriği (cm3/cm3) 0.26 

Solma Noktası Su İçeriği(cm3/cm3) 0.18 

Yarayışlı Su İçeriği(cm3/cm3) 0.14 

 

Tuza dayanımın belirlenmesinde kullanılan deneme konuları 

Araştırmada tuzlu su uygulamaları 1Haziran-15Ağustos arasında yürütülmüştür. Denemelerde 3 farklı sulama suyu 

tuzluluğu (T0= 0.0-0.3 dS/m -kontrol, T1= 1.5 dS/m, T2= 2.5 dS/m T3=3.5 dS/m) kullanılmıştır (Akça ve Samsunlu, 

2012; Şimşek ve ark 2008; Fulton ve ark 1988). Uygulamalarda her tuz konusunda 4 tekerrür ve her tekerrürde 3 bitki 

olacak şekilde toplam 12 bitki yer almıştır. Sulama miktarı bitkilerin tükettikleri suya yıkanma miktarı eklenerek 

belirlenmiştir. Uygulanacak su miktarı  Eşitlik 1’e göre hesaplanmıştır (Ünlükara ve ark 2010). 

I= 

W tk− W a

ρ

1− LF
 (Eşitlik 1) 

Eşitlik 3.1’de; 

I: Uygulanan su miktarı (l), Wtk: Saksının tarla kapasitesi ağırlığı, Wa: Sulama öncesi saksı ağırlığı, p: Suyun birim 

ağılığı (1 kg/litre),LF: yıkama oranı (0.20). 

Sulamada, bitkilerin su eksikliğinden kaynaklanan su stresi önlenmiştir. Bunun için su tüketiminin 5 mm/gün olarak 

gerçekleştiği dönemlerde toplam kullanılabilir suyun %50’si tüketilmeden sulamalar gerçekleştirilmiştir (Allen ve ark 

1998). Bu amaçla saksılara yerleştirilen toprak karışımının tarla kapasitesi ve solma noktası değerleri belirlenmiştir. 

Saksı tarla kapasitesi ağırlığının saptanmasında Ünlükara ve ark (2008) tarafından belirtilen yöntem esas alınmıştır. 

Her sulama uygulamasından sonra yıkama amacıyla verilen fazla suyun saksı tabanından saksı altlığına sızan kısmı 

ölçülmüştür. Ayrıca drenaj sularının uygulama öncesi elektriksel iletkenliği belirlenmiştir. Drenaj suyunun, uygulanan 

sulama suyuna oranı alınarak, amaçlanan yıkamanın sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Tuzluluğun bitki su 
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tüketimi üzerine etkisinin saptanabilmesi için bitki su tüketimi hesaplanmıştır.  Bir sezon boyunca veya iki sulama 

arasındaki bitki su tüketimi Eşitlik 2 eşitliği ile belirlenmiştir (Ünlükara ve ark 2008 ). 

)DI(
)WW(

ET
w

nn 



 1   (Eşitlik 2) 

Eşitlik 3.2’de; 

ET: Bitki su tüketimi (litre),Wn: Deneme başlangıcı saksı ağılığı veya n. sulama öncesi saksı ağırlığı (kg),Wn+1: 

Deneme sonu saksı ağırlığı (kg), I: Uygulanan sulama suyu miktarı (litre), D: Saksı altlıklarında ölçülen drenaj suyu 

(litre), Pw: Su birim hacim ağırlığı (1 kg/litre, 1 kg/dm3).   

Uygulanacak tuz miktarları 

Kontrol konusu tuzluluğu dikkate alınıp ve Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) 5 kabul edilerek hesaplanan tuz 

miktarları Tablo 2’de sunulmuştur. Deneme başlangıcında bu değerler kullanılarak hazırlanan sulama sularının 

tuzluluğu ölçülmüş ve istenilen tuzluluk düzeyi elde edilene kadar, karışıma giren tuz miktarları SAR= 5 olacak şekilde 

azaltılarak veya artırılarak yeniden belirlenmiştir. 

Tablo 2.  Tuzlu Suyun Hazırlanmasında Kullanılan Tuzlar ve Miktarları (g/lt) 

 

Tuzluluğun yaprak mikro ve makro element içeriğine etkilerinin belirlenmesi 

Tuz uygulamaları öncesi ve tuz uygulama sonunda makro ve mikro element içerikleri (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Na, 

Cl, K/Na, Ca/Na, Cu, Mg, Mn, Zn) belirlenmiştir. Analizler konulu tuz uygulamalarının başında ve sonunda olmak 

üzere her farklı anaç için 2 tekerrür ve her tekerrürde ise 2 analiz olmak üzere 4 analiz yapılmıştır. Yaprak makro ve 

mikro element analizlerinde azot içeriği hariç tümü yaş yakma yöntemiyle elde edilen örneklerde çalışılmıştır.  

Süzüklerde P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn ve Zn analizleri ICP-OES (Thermo ICAP 7400) cihazında yapılmıştır. Azot 

(N) analizi ise Kjeldahl destilasyon yöntemine göre yapılmıştır. Cl analizi yapılacak katı numune 100-110 °C da bir 

saat kadar kurutulmuş ve 0.20-0.25 g arasında 0.1 mg duyarlıkla (Ws) tartılmış erlene aktarılmış ve yaklaşık 50 ml 

damıtık suda çözülmüştür. % 5 lik K2CrO4 çözeltisinden 1.0 ml eklenmiştir. Çözelti ayarlı 0.1 N AgNO3 çözeltisi ile 

Ag2CrO4’ın kırmızı rengi kalıcı olana kadar titre edilmiştir. Öncelikle çözeltide oluşan kırmızı renk gidene kadar 

çözelti çalkalanmış daha sonra titrant damla damla eklenmiştir. Harcanan titrant hacmi (VAg) not edilmiştir. Verilen 

numune çözelti halinde ise % 5 lik K2CrO4 çözeltisinden 1.0 ml eklenmiş ve doğrudan AgNO3 ile yukarıda anlatıldığı 

şekilde titre edilmiştir (Kaçar ve İnal 2008). Cl tayininde hesaplamalar aşağıdaki eşitlik 3’e göre yapılmıştır. 

Örnekteki Cl- Ağırlığı (mg) = 35.5x VAg x NAg (Eşitlik 3) 

NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi, VAg = Harcanan AgNO3 hacmi, ml 

Konulu Tuz 
Uygulamaları 

Sulama Suyu Tuzluluğu EC(dS/m) Kullanılan Tuzlar  

  NaCl 
(g/l) 

CaCl2 

(g/l) 
MgSO4 
(g/l) 

SAR 

T0 T0= 0.0-0.3 dS/m (kontrol) - - - - 
T1 T1= 1.5 dS/m 0.349 0.311 0.522 5 
T2 T2= 2.5 dS/m 0.568 0.474 0.798 5 

T3 T3=3.5 dS/m 0.808 0.842 1.419 5 
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Numunedeki Cl miktarı 

% Cl- = ( Bulunan Cl- Ağırlığı / Ws) x 100       

İstatistiki değerlendirmeler 

Araştırma faktöriyel deneme desenine göre planlanmış olup 4 tekerrür ve her tekerrürde 3 bitki kullanılmıştır. Elde 

edilen sonuçlarda istatistik analizler SPPS paket programında analiz edilmiştir. Karşılaştırmalarda Duncan testi 

kullanılmıştır. 

 
Bulgular ve Tartışma 

Tuz uygulamalarının farklı anaçlar üzerine aşılı Chandler fidanlarının yaprak makro ve mikro element içerikleri 

üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yaprak analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.  

Araştırmamızda uygulanan konulu tuz uygulamalarının anaçlar arasında farklılık oluşturacak düzeyde yeterli tuz stresi 

oluşturmuştur. Nitekim Tablo 4’den de görüleceği üzere T3 konulu tuz uygulamasında yaprak Na ve Cl içerikleri 

Caprile ve Grattan (2011)’ın tuz stresi için öngördükleri değerlerden çok yüksek değerlere ulaşılmıştır. Farklı üç 

anacın kontrol tuz uygulaması (T0) yaprak azot içeriği %2,54 (PR) ile  %2,85 (JN) arasında T3 uygulamasında  ise 

%1,83 (JS)- %1,95 (JN ve PR) arasında tespit edilmiştir. Artan tuz uygulamasına bağlı olarak yaprak N içeriğinde 

azalma gözlenmiştir.  Konulu tuz uygulamaları yaprak N içeriği değerleri yönüyle, anaçlar arasında istatistiki anlamda 

fark bulunmamıştır. (Tablo 3). Akça ve Samsunlu (2012), Bilecik, Kaman 1 ve Kaman 5 çeşitlerinde artan tuz stresine 

bağlı olarak araştırma sonuçlarımıza benzer olarak yaprak N içeriğinin azaldığını belirtmişleridir. Gemlik zeytin (Olea 

europaea L.) çeşidinin,  tuz stresine karşı tepkilerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada tuz stresinin artmasına 

bağlı olarak yaprak N içeriğinde düzensiz  değişim gözlenmiştir (Kasırga 2009).  

Kontrol tuz uygulaması (T0) yaprak P içeriği,  %0,28 (PR) ile  %0,37 (JN) arasında T3 uygulamasında  ise %0,23 (JS, 

JN)- %0,24 (PR) arasında tespit edilmiştir. Kontrol uygulamalarına göre diğer konulu tuz uygulamalarında yaprak P 

içeriğinde azalmalar gözlenmiştir. Konulu tuz uygulamaları yönüyle anaçlar arasında fark bulunmamıştır. Anaçlarda, 

T1, T2 ve T3 uygulamaları arasında fark yoktur (Tablo 3). Camarosa çilek çeşidinin tuz stresine dayanaklığını 

belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, yaprak  P içeriği artan tuz uygulamasıyla   azalmıştır  (Turhan ve Eriş 2004). 

Artan tuz uygulamalarına bağlı olarak cevizlerde yaprak P içeriğinde gözlenen düşüşlerle araştırma sonuçlarımız 

uyumlu bulunmuştur (Akça ve Samsunlu 2012, Akça ve ark 2017). 

Kontrol uygulaması yaprak K içeriği  %2,01 (PR)–% 2,35 (JN) arasında, T3 tuz uygulamasında ise %3,42 (JS)- %3,44 

(PR,JN) arasında tespit edilmiştir. Artan tuz uygulamalarına bağlı olarak yaprak K içeriğinde önemli artışlar 

gözlenmiştir. Her üç anaçta kontrol uygulaması ile T3 uygulaması yaprak K içerikleri arasında önemli fark bulunmuş, 

anaçlar arasında ise tuz uygulamaları yönüyle istatistiksel farklılık bulunmamıştır (Tablo 3). Artan tuz uygulamalarına 

bağlı olarak cevizlerde yaprak K içeriğinde gözlenen artışlarla araştırma sonuçlarımız uyumlu bulunmuştur (Akça ve 

Samsunlu 2012, Akça ve ark 2017). Tuz stresi altındaki bitkilerde aşırı miktarlarda biriken Na potasyum alımını (Siegel 

ve ark. 1980), CI ise NO3 alımını engelleyerek (Güneş ve ark 1994; İnal ve ark 1995) bitkilerin iyon dengesinde 

bozukluklara neden olur. Tuz stresi koşullarında yüksek K alımı tuz stresinden sakınım için bir gerekçe olabilir. Bu 

bağlamda yapılacak bir değerlendirmede anaçlar arası önemli farklılık saptanmamıştır (Tablo 3). 
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Artan tuz uygulamalarına bağlı olarak yaprak Na içeriğinde önemli artışlar belirlenmiştir. JN anacı üzerine aşılı 

Chandler çeşidinin kontrol Na içeriği %0,49, T3 uygulaması Na içeriği ise %1,41; PR anacı kontrol uygulaması Na 

içeriği %0,74ppm, T3 uygulaması Na içeriği %1,97 ppm, JS anacında ise bu değerler sırasıyla %0,84 ppm ile %3,41 

arasında değişmiştir. JN anacı ile PR ve JS anaçlarının T0 uygulaması yaprak Na içerikleri arasında önemli fark 

bulunmuştur. T3 uygulamasında her üç anacın Na içerik değerleri arasında önemli farlılıklar bulunmuştur. Kontrol 

uygulamasına göre T3 uygulamasında Na birikim oranı JN anacında %65, PR anacında %62 JS anacında ise%75 

oranında saptanmıştır. En yüksek Na birikim oranı JS anacında gözlenmiştir. (Tablo 3) 

Bitkilerin kök bölgesindeki tuz (NaCl) yoğunluğu Na+'un yapraklarda birikerek klorofil moleküllerinin Mg++ ile 

yer değiştirmesini ve klorofillerin yapısını bozarak kloroza neden olduğu bilinmektedir (Avcıoğlu ve Gürel, 

2000). Benzer koşullarda ve yine aşırı Na+ yoğunluğunda bir stres proteini olan prolin'in hücrelerde üretimi ve 

birikimi artırmaktadır (Soldatini ve Giannini 1985). Köklerdeki sodyum dağılımı ve alımının potasyum etkisiyle 

ilişkili olduğu gözlenmiştir. Potasyum ve kalsiyum iyonlarının varlığı ise bitki hücrelerine sodyumun girişini 

azaltmıştır  (Lazof ve Bernstein  1999).  

Yaprak Cl içerik değerleri (%) kontrol uygulamasında 0,17 (JN) – 0,41 (PR) arasında T3 uygulamasında ise 0,88(JN)-

0,99(PR) arasında saptanmıştır. T3 uygulaması yaprak Cl içerikleri yönünden anaçlar arasında fark bulunmamıştır. 

Kontrol uygulamasına göre T3 uygulaması Cl birikim oranları JN, PR ve JS anaçlarında sırayla %81, %59 ve %69 

değerlerinde gözlenmiştir. En yüksek Cl birikimi JN anacında belirlenmiştir. Cevizlerde yaprak dokusunda %0.3 

klor, %0.1 sodyum ve 300 ppm bor kuru madde üzerinden çok aşırı seviyeler olarak kabul edilmektedir (Caprile 

ve Grattan 2011). Tuza dayanıklı türler üzerinde yapılan araştırmada tuzu uzaklaştıran çeşitlerde Na+ ve CI 

iyonlarının, bitkinin yeşil aksamındaki dağılımının önemli olduğu bulunmuştur, tuza dayanıklı bitkilerin Na+ ve CI 

iyonlarını yaşlı yapraklarda hapsederek genç yapraklara geçişini engellemektedir (Wolf ve ark 1991). T3 konulu tuz 

uygulamasında Cl yaprak içeriği değeri yönünden anaçlar arası farklılığın bulunmaması ancak, Na içeriği yönünden 

anaçlar arasında önemli farklılıkların belirlenmesi  Wolf ve ark (1991)’in bulgularını araştırma sonuçlarımız yönünden 

daha karmaşık hale getirmiştir. 

Yaprak Ca/Na oranı değerleri T0 uygulamasında 0,47(JS)-0,93(JN) arasında T3 uygulamasında ise 0,14(JS)-0,43(JN) 

arasında saptanmıştır. JN anacı konulu tuz uygulamaları arasında Ca/Na değerleri arasında istatistiki anlamda fark  

bulunmamıştır.T0 uygulamasına göre T3 uygulamasında Ca/Na oranı düşüşü JN anacında 2,16 kat, PR anacında 2.22 

ve JS anacında ise 3,35 olarak hesaplanmıştır. T3 uygulaması Ca/Na oranları yönüyle  anaçlar arasında önemli farklar 

tespit edilmiştir.  

K ve Ca elementleri bitkide çeşitli fizyolojik olaylarda anahtar rolü oynar ve bu rekabet sonucunda K ve Ca 

içeriğinde azalma ile beslenme dengesizliği ortaya çıkar. Tuzluluk sonucu Na içeriğinin artması buna karşılık K, 

Ca içeriği ve Na ve Ca/Na oranlarının azalması literatürde çok karşılaşılan sonuçlardır  (Akça ve Samsunlu 2012). 
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Tablo 3.Farklı Tuz Dozlarının Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Fidanların Yapraklarındaki N Elementinin İçeriği 

Üzerine Etkisi (%) 
Anaçlar  T0 T1 T2 T3 

Juglans nigra  

N (%) 

2.85aA 2.11b A 2.00b A 1.95b A 

Paradox 2.54a A 2.19b A 2.07b A 1.95b A 

J. sieboldiana 2.66a A 2.18b A 2.07cb A 1.83c A 

Juglans nigra P (%) 0.37aA 0.21b A 0.21b A 0.23b A 

Paradox 0.28a A 0.26a A 0.23a A 0.24a A 

J. sieboldiana 0.33a A 0.22b A 0.24b A 0.23b A 

Juglans nigra K (%) 2.35b A 2.52b A 2.92ab A 3.44aA 

Paradox 2.01b A 2.75b A 3.32ab A 3.44a A 

J. sieboldiana 2.24b A 2.68b A 2.99ab A 3.42a A 

Juglans nigra Na 
(ppm) 

0,49b B 0,61b B 0,88b B 1,41aC 

Paradox 0,74c A 0,89cb A  0,95b B 1,97a B 

J. sieboldiana 0,84c A 1,03c A 2,10b A 3,41a A 

Juglans nigra Cl (%) 0.17c C 0.62b B 0.86a A 0.88aA 

Paradox 0.41c A 0.71b A 0.75b B 0.99a A 

J. sieboldiana 0.28c B 0.57b B 0.88a A 0.91a A 

Juglans nigra Ca 
(%) 

0.45aA 0.45a A 0.53a A 0.60a A 

Paradox 0.43a A 0.46a A 0.46a A 0.53a A 

J. sieboldiana 0.30b A 0.44ab A 0.47a A 0.49a A 

Juglans nigra Mg 
(%) 

0.54aA 0.60a A 0.68a A 0.69a A 

Paradox 0.50a A 0.58a A 0.66a A 0.67a A 

J. sieboldiana 0.51a A 0.52a A 0.55a A 0.59a A 

Juglans nigra Cu 
(ppm) 

19.38a B 16.79b A 17.20ab A 16.76b B 

Paradox 18.91a B 19.88a A 16.32a A 18.89a A 

J. sieboldiana 23.33a A 15.96b A 17.76b A 17.28b AB 

Juglans nigra Fe 
(ppm) 

409.20aA 343.53a A 286.14a A 266.32a A 

Paradox 356.44a A 347.13a A 335.67a A 308.08a A 
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J. sieboldiana 341.65a A 251.96a A 246.58a A 239.36a A 

Juglans nigra Mn 
(ppm) 

84.56aA 90.92a A 114.84a A 117.30a A 

Paradox 143.42a A 177.52a A 140.46a A 103.49a A 

J. sieboldiana 70.58a A 84.44a A 80.05a A 89.40a A 

Juglans nigra Zn 
(ppm) 

25.15aA 23.05a A 23.26a A 22.88a AB 

Paradox 24.00a A 25.38a A 21.10a A 25.50a A 

J. sieboldiana 28.66a A 21.32b A 22.53b A 20.82b B 

Juglans nigra Ca/Na 0.93aA 0.75a A 0.74a A 0.43a A 

Paradox 0.60a AB 0.52ab AB 0.49ab AB 0.27b AB 

J. sieboldiana 0.47a B 0.37ab B 0.21cb C 0.14c B 

Juglans nigra K/Na 0.48a A 0.41ab A 0.38ab A 0.24b A 

Paradox 0.27a C 0.25a AB 0.19ab AB 0.12b B 

J. sieboldiana 0.35a B 0.26b AB 0.14c B 0.10c B 

 
*Aynı satırda aynı küçük harfle gösterilen tuz ortalamaları arasındaki fark önemli değildir (P < 0.05) 
**Aynı sütunda aynı büyük harfle gösterilen anaç ortalamaları arasındaki fark önemli değildir            (P < 0.05). 
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Yaprak K/Na oranı T0 uygulamasında 0.27(PR) ile 0,48 (JN) arasında, T3 konulu tuz uygulamasında ise 0,10 (JS) ile 

0,24 (JN)arasında hesaplanmıştır. Artan tuz uygulamalarına bağlı olarak K/Na oranında düzenli azalma belirlenmiştir. 

Konulu tuz uygulamaları K/Na oranı değerlerinde, anaçlar arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. T0 uygulamasına 

göre T3 uygulamasında K/Na düşme oranı JN anacında 2 kat, PR anacında 2,25 kat, JS anacında ise 3,5 kat olarak 

belirlenmiştir. Artan tuz uygulamasına bağlı olarak, K/Na ve Ca/Na oranlarında gözlenen düzenli düşüşler Akça ve 

Samsunlu (2012) ile Akça ve ark (2017)’nin sonuçlarıyla uyumlu bulunmuştur. Çilek bitkisinde tuz stresinin artmasına 

bağlı olarak  yaprak Ca/Na içeriklerinde düşme K/Na içeriklerinde ise artışlar gözlenmiştir (Torun ve ark 2007). 

Shirazi ve ark. (2005) bitkiye potasyum verilmesinin K/Na oranını ve bitki gelişimini arttırdığını saptamışlardır. Yıldız 

ve Üzal (2014)’de artan tuz stresine bağlı olarak çilek çeşitlerinin yaprak Na ve CI içeriklerinde artış olduğunu ve 

K/Na içeriklerinde ise düşüş olduğunu saptamışlardır. 

Yaprak Mg, Fe ve Mn içeriklerinde konulu tuz uygulamaları ve anaçlar arasında istatistiki anlamda farklılıklar 

bulunmamıştır. T3 uygulaması yaprak Zn içeriğinde PR ve JS anaçları  arasında  önemli fark belirlenmiştir. Yaprak Cu 

içeriği yönünden ise T3 uygulamasında JN ve PR arasında fark bulunmuştur. T3 konulu tuz uygulaması Ca yaprak 

içeriği değerleri yönüyle anaçlar arasında fark bulunmamış ve artan tuz uygulamasına bağlı olarak yaprak Ca içeriğinde 

artışlar gözlenmiştir (Tablo 3). Kontrol uygulamasına göre T3 uygulaması Cu içeriğinde JN ve JS anaçlarında istatistiki 

anlamda  önemli düşüş belirlenmiştir. Kontrol uygulamasına  göre T3  uygulamasında Fe, Mn içeriklerinde fark yok 

iken Zn içeriğinde JS anacında önemli fark tespit edilmiştir (Tablo 3). Anaçların tamamında artan tuz uygulamalarına 

bağlı olarak yaprak Na, Cl, Ca, Mg, K, Mn içeriğinde artış, N, P, Fe ve Ca/Na ve K/Na oranlarında ise azalmalar tespit 

edilmiştir. 

Sonuç 

Na, Cl, K, K/Na, ve Ca/Na değerleri dikkate alınarak  anaçların tuz stresine tolerans düzeyleri azalan sıralamayla JN, 

PR ve JS şeklinde bulunmuştur. Kaliforniya Üniversitesi’nde tuz stresine en hassas türün Juglans regia,  orta hassas 

olan tür Paradox ve en dayanıklı türün Juglans nigra olduğu bulunmuştur (Caprile ve Grattan  (2011). Araştırma 

sonuçlarımızla Caprile ve Grattan  (2011)’in sıralaması benzer bulunmuştur. 
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244-) ERİŞKİN SIÇANLARDA BİSFENOL A İLE BÖBREK DOKUSUNDA 

OLUŞTURULAN HASAR ÜZERİNDE D VİTAMİNİNİN ETKİLERİ 

Füsun ERHAN1, Banu KANDİL1 

1Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı. 

Özet 

Çalışmamızda çevresel östrojenlerden olan Bİisfenol A’ nın erişkin sıçanların böbrek dokusunda 

oluşturabileceği hasar üzerinde D vitamininin etkilerinin histolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

toplam 30 adet Wistar Albino cinsi sıçanlar 5 gruba ayrıldı. Grup I’ deki sıçanlar kontrol grubu olarak belirlendi. Grup 

II’ deki sıçanlara 4 hafta boyunca zeytinyağı içinde çözülen Bisfenol A oral gavaj yoluyla verildi. Grup III’ deki 

sıçanlara 4 hafta boyunca zeytinyağı içinde çözülen Bisfenol A oral gavaj yoluyla verildikten sonra 2 hafta boyunca 

Vitamin D3 verildi. Grup IV’ deki sıçanlara 2 hafta boyunca Vitamin D3 verildi. Grup V’ deki sıçanlara 4 hafta 

boyunca zeytinyağı oral gavajla verildi. Uygulama sonlandırıldıktan sonra böbrek dokusundaki değişiklikler ışık 

mikroskobu ile histokimyasal olarak incelendi. 

Yapılan histolojik incelemeler sonucunda Bisfenol A’ nın histopatolojik değişikliklere yol açabildiği 

gözlemlendi. Bisfenol A’ dan sonra kullanılan D vitamininin ise bozulan böbrek morfolojisini kontrol grubuna benzer 

düzeylere getirebildiği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Bisfenol A, böbrek, D vitamini, rat 

 

Abstract 

      Bisphenol A (BPA), available in plastic materials widely used in our daily lives, is used in household 

products, inner lining of food and drink containers and medical and dental treatment materials. Vitamin D is a steroid 

hormone which is generated photochemically in the epidermis. In this study, it was targeted to examine the kidney 

damage that may be caused on adult rats by BFA with the environmental estrogens and possible effects of Vitamin D 

on this damage. 

      This study was conducted with the approval of the Ethical Committee of Animal Experiments at Fırat 

University. 30 Wistar Albino species 8 week old rats were used in the study. The rates were divided into 5 groups. The 

rats in Group I were identified as the control group. The rats in Group II were administered Bisphenol A solved in 

olive oil for 4 weeks. The rats in Group III were administered Bisphenol A solved in olive oil for 4 weeks and then 

Vitamin D3 for 2 weeks. The rats in Group IV were administered Vitamin D3 for 2 weeks. The rats in Group V were 

administered olive oil for 4 weeks. After completion of implementation, alterations in kidney tissues were examined 

histochemically with the light microscope. 
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       Our review of the group treated with BPA (Group II) concluded that BPA caused degenerations, atrophy, 

increased bowman distance, tubular dilatation in the kidney tissue. A similar histological structure was observed in the 

kidney tissue control group of vitamin D group used to treat the toxic effects of BPA. Group IV and Group V had 

normal kidney tissues. 

      We have observed that BPA can lead to histopathologic changes as a result of histological examinations. 

We observed that Vitamin D applied after BPA could bring the kidney morphology to similar levels the control group. 

      Key Words: Bisphenol A, kidney, vitamin D, rat 

 

Giriş 

Hayatımızda geniş bir kullanım alanına sahip olan plastik malzemelerin yapısında yer alan Bisfenol A (BFA); 

özellikle evsel ürünlerde (plastik mutfak gereçleri, besin saklama kapları, bebek biberonları, damacanalar…), ambalaj 

endüstrisinde, diş protez, dolgu ve kaplaması gibi çeşitli diş tedavi malzemelerinde, deterjanlarda, kozmetik ürünlerde, 

boya, peptisid, herbisid maddeler gibi pek çok üründe kullanılan toksik bir bileşiktir (Halden, 2010, pp.179-194). 

Bisfenol A dünyada en yüksek üretim kapasitesi olan kimyasal maddeler arasında yer almaktadır (Mihaich et al., 2009, 

pp.1392-1399). Üretilen BFA epoksi reçine ve polikarbonat plastik üretiminde kullanılır ve bu miktarın %70’ i 

polikarbonat plastikler, %25’ i epoksi reçineler için sarf edilir (Er ve Sarımehmetoğlu, 2011, ss. 69-72). Gıdaları 

saklamak için kullanılan poşetlerin, su ve meşrubat şişelerinin, kola ve bira kutularının iç yüzeyinin kaplandığı plastik 

filmlerin, bebek biberonlarının ve kompakt disklerin yapımında polikarbonat plastikler ve epoksi reçineler 

kullanılmaktadır. Bisfenol A’ nın yaygın bir kullanım alanına sahip olması canlıların Bisfenol A ile temas etme 

risklerini arttırmaktadır (Sheehan, 2000, pp.57-60). Bisfenol A besin zinciriyle, içme sularıyla, inhalasyon yoluyla 

(solunum yoluyla) insan vücuduna alınmaktadır. BFA maruziyetiyle birlikte kandaki düzeyinin yükselmesi yağda 

çözünür özelliği nedeniyle dokularda birikmeye sebep olmakta ve bunun sonucu olarak oksidatif hasara yol açtığı 

çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Besin kapları ve çeşitli plastiklerden yiyecek ve içeceklere salınımından dolayı 

potansiyel toksisitesi araştırmalara konu olmuştur ve insan organizmasına toksik ve ksenoöstrojenik etkiler gösterdiği 

bulunmuştur (Markey et al, 2001, pp. 129-153). 

Fotokimyasal olarak epidermiste üretilen D vitamini steroid benzeri bir hormondur ve kalsiyum-fosfor 

dengesinin ayarlanmasında, kemik mineralizasyonunda etkin role sahiptir (Richter et al., 2007, pp. 199-224). Son 

zamanlarda D vitamininin klasik olmayan etkilerinin araştırıldığı yayınlar bildirilmektedir. Bu çalışmalar sayesinde D 

vitamininin aktif formu olan kolekalsiferol (vitamin D3) reseptörünün böbreklerde de bulunduğu tespit edilmiştir 

(Holick, 2007, pp. 266-81). 

Çalışmamızda çevresel östrojenlerden olan BFA’ nın erişkin sıçanların böbrek dokusunda oluşturabileceği 

hasar üzerinde D vitamininin etkilerinin histolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
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Materyal – Metod 

Araştırmanın Yapıldığı Yer       

Çalışmamız Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi (FÜDAM) birimi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji laboratuvarları ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarlarında 

yapıldı.  

Hayvanların Temini ve Barındırılması 

Çalışmada materyal olarak kullanılan Wistar-Albino cinsi sıçanlar Fırat Üniversitesi Deney Hayvanları 

Merkezinden (FÜDAM) temin edildi. Araştırma FÜDAM’ da gerçekleştirildi. Ratlar 21±2 ˚C oda sıcaklığında, 12 saat 

aydınlık (07:00-19:00) ve 12 saat karanlık (19:00-07:00) ortamda tutularak özel kafeslerde beslenerek yaşamlarını 

sürdürdü. 

Etik Kurul İzni 

Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Başkanlığının 08.01.2014 tarihli onayı ile 

yapıldı. 

Deney için 250-300 gr ağırlığında 8 haftalık 30 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar, 

her grupta 6 adet olacak şekilde 5 gruba ayrıldı: 

Grup I: Herhangi bir işlem uygulanmayan 6 adet ratın olduğu kontrol grubu. 

Grup II: 4 hafta boyunca 25mg/kg/gün Bisfenol A’ nın 0.5ml zeytinyağı içinde çözülerek oral gavaj yoluyla 

verildiği deney grubu. 

Grup III: 4 hafta boyunca 25mg/kg/gün Bisfenol A’ nın 0.5ml/gün zeytinyağı içinde çözülerek oral gavaj 

yoluyla verildikten sonra 2 hafta boyunca damla olarak verilen Vitamin D3 50IU/gün grubu. 

Grup IV: 2 hafta boyunca damla olarak verilen Vitamin D3 50IU/gün grubu. 

Grup V: 4 hafta boyunca 0.5ml/gün zeytinyağı oral gavajla verilen grup. 

Deney süresi sonunda tüm gruplardaki ratlar intraperitonal olarak uygulanan ketamin (75 mg/kg) + xylazine 

(10 mg/kg) anestezisi altında dekapite edildi. Ratların hızlıca böbrekleri çıkarıldıktan sonra %10’ luk formolde tespit 

edilerek rutin histolojik doku takibi sonrasında parafine gömüldü. Parafin bloklardan 5–6 m kalınlığında kesilen 

kesitler polilizinli lamlara alındı. Kesitlerin bir kısmı Hematoksilen&Eozin ve Periodic Acid Schiff (PAS) teknikleri 

ile boyandı. Hazırlanan preparatlar ışık mikroskobunda (Olympus BH-2) incelenip fotoğraflandı. 
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Bulgular 

Kontrol grubuna (Grup I) ait sıçanların böbrek dokusunun normal histolojik yapısı Şekil 1 verilmiştir. 

Bisfenol A (Grup II) uygulanan sıçanların böbrek dokusunda glomeruler konjesyon, atrofik glomeruluslar, bowman 

mesafesinde artış, tübül epitellerinde bozulmalar gözlemlenmiştir. BFA’ nın oluşan toksik etkilerini tedavi edebilmek 

amacı ile kullanılan D vitamini grubunun (Grup III) böbrek dokusu kontrol grubuna benzer histolojik yapı göstermiştir. 

Sadece vitamin D3 (Grup IV) ve sadece zeytinyağı (Grup V) verilen grupların böbrek dokularında normal histolojik 

yapı izlenmiştir. 

 

Şekil 1. Kontrol Grubunda Normal Böbrek Histolojisi. PAS X 20. 
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Şekil 2. Bisfenol A Uygulanan Gruba Ait Böbrek Dokusunda kapsülde ayrılma, glomeruler atrofi, tübül 

epitellerinde bozulma. PAS X20. 

 

 

 

Şekil 3. Bisfenol A Uygulanan Gruba Ait Böbrek Dokusunda Bowman Mesafesinde Artış, Glomeruler 

Konjesyon, Tübül Epitelinde Bozulma. H&E X40. 
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Şekil 4. Bisfenol A Uygulamasından Sonra D Vitamini Uygulanan Grupta Normale Yakın 

Görünümdeki Böbrek Dokusu. PAS X20. 

 

Şekil 5. D Vitamini Uygulanan Grupta Normal Görünümlü Böbrek Dokusu. H&E X20. 
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Şekil 6. Zeytinyağı Uygulanan Grupta Normal Görünümlü Böbrek Dokusu. PAS X10. 

 

Tartışma 

Endokrin sistem, insan ve hayvan vücudunda yaşamsal fonksiyonları kontrol eden temel regülatör 

mekanizmadır. Endokrin sistem, vücudun hormonal durumdaki internal veya eksternal değişimlere rahatlıkla cevap 

verebilmesini sağlayan birçok geri bildirim mekanizması içermektedir. Bu kompleks sistemin tüm basamaklarının 

eksternal uyarılara karşı oldukça hassas olduğu bilinmektedir (Lintelmann et al., 2003, pp. 631-681). Endokrin 

bozucular arasında yer alan Bisfenol A’ nın gelişim ve üreme üzerine olan toksik etkileri yıllardır bilim insanlarının 

araştırma konuları arasında yer almıştır ve farklı canlılarda BFA’ nın olası etkileri üzerinde çalışmalar yapılmıştır 

(Halden, 2010, pp.179-194). Çalışmamızda ise çevresel östrojenlerden olan BFA’ nın erişkin sıçanların böbrek 

dokusunda oluşturabileceği hasar üzerinde D vitamininin etkilerinin histolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yaptığımız çalışma kapsamında, oral gavaj ile 25 mg/kg/gün Bisfenol A uygulamasının erkek sıçanlarda böbrek 

dokusunda histopatolojik değişikliklere neden olduğu gözlenmiştir.  

Yıldız ve Barlas 2013’ de yapmış olduğu çalışmada BFA maruziyetinin sıçanların böbrek dokusunda tübüler 

dejenerasyonlara neden olduğu gösterilmiştir (pp. 675-686). Çalışmamızda ise benzer şekilde tübüllerde 

dejenerasyonlara ve tübül epitellerinde bozulmalara rastladık. 

Faheem ve arkadaşlarının 2016’ da yaptığı çalışmada 15 gün boyunca bir yaşındaki balıklara BFA 

uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda balıkların böbrek dokusunda glomeruler dejenerasyonlara ve mononükleer 

hücre infiltrasyonlarına rastlanmıştır (pp. 514-522). Bizim yaptığımız çalışmada ise glomeruler atrofi ve bowman 

mesafesinde artış gözlemlenmiştir. Fakat biz artmış hücre infiltrasyonuna rastlamadık. 
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Son dönemlerde yapılan çalışmalarda birçok böbrek hastalığında D vitamininin tedavi edici ve koruyucu 

etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Vitamin D’nin genel sağlık durumu üzerine olan etkisi bilinmekte ancak etki 

mekanizmaları yeterince iyi aydınlatılamadığı için araştırmalar devam etmektedir. Kronik böbrek yetmezliği olan 

hastalarla yapılan çalışmalarda D vitamininin azaldığı gösterilmiştir. Vitamin D desteğinin ratlarda, böbrek kitlesinde 

ve dokusunda klasik böbrek yetmezlik progresyon modellerinde böbrek yetmezliğini önlediği bildirilmiştir. Yapmış 

olduğumuz çalışmada, BFA’ dan sonra tedavi amacı ile kullanılan D vitamininin bozulan böbrek morfolojisini kontrol 

grubuna yakın düzeylere getirebildiğini gördük. 

Sadece D vitamini verdiğimiz gruptaki hayvanların testis dokusu, morfolojik olarak kontrol grubu ile 

benzerlik göstermektedir. 

Sadece zeytinyağı verdiğimiz grubun testis dokularında anomaliye rastlamadık ve kontrol grubuna benzer 

yapıda olduğunu gördük. 

       

Sonuç 

Yapılan histolojik incelemeler sonucunda BFA’ nın histopatolojik değişikliklere yol açabildiğini gözlemledik. 

BFA’ dan sonra kullanılan D vitamininin ise bozulan böbrek morfolojisini kontrol grubuna benzer düzeylere 

getirebildiğini gördük. Bu sebeple D vitamininin böbrekte oluşan hasarın tedavisinde kullanılabilme ihtimalinin 

dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Buna rağmen bu değişikliklerin mekanizmasının iyi anlaşılabilmesi için 

ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
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245-) FARKLI BOR UYGULAMALARININ KIRMIZI BİBERİN ÇİMLENMESİ VE FİDE 

GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
AHMET TURHAN 
Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 16500, 

Mustafakemalpaşa-Bursa, turhan@uludag.edu.tr 
 
Özet 
Bu çalışmada; farklı bor uygulamalarının biberde (Capsicum annuum L.) çimlenme/çıkış ve fide gelişimi ile ilgili 

parametreler üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu doğrultuda 8 farklı bor dozu (0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mg L-1) 
tohum ve fidelere uygulanmıştır. Bitkisel materyal olarak yerel Azatlı kırmızı biber çeşidi kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, farklı bor konsantrasyonları, söz konusu çimlenme/çıkış ve fide gelişmi özelliklerinin tümünde 

istatistiksel olarak önemli ölçüde etkiye sahip olmuştur. Bor konsantrasyonunun 2.0 mg L-1’nin üzerinde olduğu 

koşullarda çimlenme oranı ve çimlenme indeksi, 1.0 mg L-1’nin üzerindeki koşullarda ise fide çıkış değerleri azalmaya 

başlamıştır. Buna karşın, bor düzeyinin 2.0 mg L-1‘nin üzerine çıkarılması ile çimlenme süresi artış göstermiş ve 
tohumlarda çimlenme daha uzun sürede gerçekleşmiştir. Düşük bor konsantrasyonları (≤ 2.0 mg L-1), fidelerin 
ortalama kök boyu, kök yaş ve kuru ağırlığı, gövde kuru ağırlıklarında istatistiki olarak önemli etki meydana 

getirmemesine rağmen, uygulanan bor konsantrasyonundaki yükselme (>2.0 mg L-1) söz konusu parametrelerde 
azaltıcı etki yapmıştır. Gövde boyu, yaprak yaş ağırlığı, tolerans indeksi değerleri 1.0 mg L-1 ve gövde yaş, yaprak 

kuru ağırlıkları da 0.5 mg L-1üzerinde artan dozlardan olumsuz yönde etkilenmiştir. Elde edilen veriler tüm yönleri 

ile değerlendirildiğinde; düşük bor konsantrasyonlarının tohum çimlenmesi ve fide gelişimini olumlu etkileyeceği, 

sulama suyu bor konsantrasyonu sınırının 2.0 mg L-1 olması gerektiği ve seviyenin üzerindeki artışların çimlenme ve 

fide gelişimini olumsuz etkileyeceği anlaşılmıştır. 
Anahtar kelimeler: borik asit, çimlenme indeksi, çimlenme oranı, büyüme indeksi, kırmızı biber 
 
 
 
 
 
 
EFFECTS OF DIFFERENT BORON APPLICATIONS ON RED PEPPER GERMINATION AND SEEDLING 
DEVELOPMENT 
 
AHMET TURHAN 
Department of Crop and Animal Production, Mustafakemalpasa Vocational School, University of  Uludag, 
Mustafakemalpasa 16500, Bursa, Turkey 
Corresponding author: turhan@uludag.edu.tr 
 
Abstract 
In this study, our main concentration was on the effects of different boron applications on germination/emergence, and 
seedling development parameters of pepper (Capsicum annuum L.). Due to this purpose, eight different doses of boron 
(0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mg L-1) were applied on seed and seedlings. Local Azatlı red pepper variety seeds 

and seedlings were used as the plant material. Obtained results showed that different boron concentrations have 
statistically significant effects on germination/emergence characteristics and seedling development. The germination 
rate and index of germination were decreased above boron concentrations of 2.0 mg L-1. The tendency of this decrease 
was also the same for seedling emergence values above 1.0 mg L-1 of boron concentrations. However; increased doses 
of boron over 2.0 mg L-1 extended the germination period. Although low concentrations of  boron (≤ 2.0 mg L-1) did 
not cause statistically significant effects on average root length, root fresh and dry weight, shoot dry weight of the 
seedlings, high concentrations of boron (>2.0 mg L-1) caused decreasing effects on these parameters. Adverse effects 
of doses over 1.0 mg L-1 on stem length, fresh leaf weight, tolerance index values and of doses over 0.5mg L-1 on 
fresh stem weight, dry leaf weights were observed. When the results obtained are evaluated in all aspects; germination 
and seedling developments are positively affected by low levels boron and the irrigation water boron concentration 
should be limited at 2.0 mg L -1 since above this limit will adversely affect germination and seedling development. 
Keywords: boric acid, germination index, germination rate, growth index, red pepper 
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Giriş 
Kültür bitkilerinde verim ve meyve kalite bileşenleri, topraktaki bor miktarından olumlu veya olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Genelde bor konsantrasyonlarının 1.5–2.0 mg L−1 üzerine çıktığı ve 0.5 mg L−1 altında olduğu 

ortamlarda verimde önemli miktarda azalmalar, meyve kalitesinde olumsuzluklar ve beslenme bozuklukları ortaya 

çıkmaktadır. Topraktan yeterli miktarda bor alınabildiği durumda kültür bitkilerinin verim, pazarlanabilir verim, raf 

ömrü, meyve kalitesi, meyve şekli, renk ve diğer kalite özelliklerinde önemli miktarda iyileşmeler görülmekte olup, 

azot, kalsiyum, potasyum gibi bazı besin maddelerinin alımları da artmaktadır. Buna karşın eksikliğinde ise, bitki 

büyümesinde yavaşlama yapraklarda kloroz, sarı-kırmızı renk oluşumu ve şekil bozuklukları, çiçek ve meyve 

oluşumunun engellenmesi  görülmektedir.  Fazla miktarı ise toksik etki yaparak kök hücre bölünmesinde azalma, 
düşük stomal iletkinlik, azalan kök ve sürgün gelişimi, yapraklarda klorofilin azalması ve fotosentezin engellenmesi 

gibi fizyolojik etkilere neden olmaktadır (Reid, 2007). 
Alamri ve vd. (2018) arpa’da yaptığı çalışmada düşük bor konsantrasyonlarının  (50 μM) çimlenme ve fide büyüme 

karakteristiklerini olumlu etkilediğini, buna karşın yüksek konsantrasyonların (100 μM) çimlenmeyi azatlığı ve fide 

gelişimini de önemli ölçüde düşürdüğünü rapor etmiştir. Yüksek borik asit konsantrasyonları fide büyüme ve 
gelişmesini olumsuz etkilemektedir (Paull vd., 1988; Nable vd., 1997).  Biber bitkilerinde ise, bor toksisite 

semptomları (yaprak kenarlarının hafif klorozu), besin çözeltisindeki bor konsantasyonunun 5 mg L-1 çıkartılması ile 

görülmeye başladığı saptanmıştır (Sarafi vd., 2017). 
Bor, yeryüzünde toprak, kaya ve suda yaygın olarak bulunan bir elementtir. Dünya toplam bor rezervinin %73’ü 

Türkiye’de bulunmaktadır (Etimaden, 2017). Türkiye'de başlıca bor üretimi, Kütahya-Emet, Eskişehir-Kırka, 

Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kestelek olmak üzere dört ana bölgede yapılmaktadır. Bu nedenle maden üretim 

merkezleri Simav, Kirmastı ve Mustafakemalpaşa su toplama havzaları içinde bulunmaktadır (Güneş vd., 2000). 

Üretim sırasında su kaynaklarına boşaltılan borlu drenaj ve yıkama suları, Susurluk ve Mustafakemalpaşa Çaylarını 

dolayısıyla bu akarsuların ulaştığı Uluabat Gölü ile Marmara Denizinde bor konsantrasyonunu artırmaktadır. Bu 

akarsulardan Mustafakemalpaşa ve Karacabey ovalarında oldukça geniş bir alanda sulama amaçlı su alınmaktadır. 

Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bu ilçelerde, sulama suyu olarak bor ile kirlenen bu akarsuların kullanılması 

çevre ve insan sağlığı için zararlı etkilere yol açabilir. Son yıllarda, artan bor konsantrasyonlardan dolayı çeşitli kültür 

bitkilerinde toksik etki oluştuğu yönünde bölge çiftçilerinden bilgiler gelmektedir (Arslan ve Kuşçu, 2018). Karacabey 

ve Mustafakemalpaşa ovalarında yaygın olarak Azatlı kırmızı biberi yetiştirciliği yapılmaktadır. Bu nedenle, bu 

çalışmada Azatlı kırmızı biber bitkisi ele alınmış, biber tohumlarının çimlenme parametreleri ve fide büyüme 

performansı üzerine farklı bor konsantrasyonlarının etkileri araştırılmıştır.  
Materyal ve Method 
Bu araştırma 2017 yılında Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu tohum laboratuarı ve plastik 

serasında, farklı bor dozlarının biberin çimlenme ve fide büyümesi üzerine etkilerini araştırmak için yapılmıştır. 

Tohum materyali olarak,  Mustafakemalpaşa/Bursa bölgesinde üretimi yapılan yerel Azatlı kırmızı biber çeşidi 

kullanılmıştır.  
Çimlenme Denemesi 
Tohum çimlendirme denemesi, 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 50 adet tohum bulunacak şekilde tesadüf parselleri 

deneme desenine göre düzenlenmiştir. Biber tohumlarına verilen suya (destile su) bor’un (Borik asit formunda, 
H3BO3)  0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. 6.0 mg L-1 olmak üzere 8 konsantrasyonu uygulanmış, çimlendirme ortamına 

bor ilave edilmemiş olan bitkiler kontrol olarak kabul edilmiştir. Naveed vd. (2001) bildirdiği gibi, tohumlar,  %30 

hidrojen peroksit çözeltisi ile 5 dakika sterilize edilmiş ve daha sonra saf su ile yıkanmıştır. Ayrıca, petri kaplarıda 

%98 etanol ile sterilize edilmiş ve saf sudan geçirilmiştir. Çimlendirme testleri; içersine çift filtre kâğıdı yerleştirilmiş 
11cm çaplı petri kapları içinde ve 25±1ºC sıcaklık, karanlık, sabit nem içeren iklimlendirme dolabı koşullarında 

yürütülmüştür (Yıldırım ve Güvenç, 2006). Çimlendirme çalışmalarında Anonymous (1985) ve Şehirali (2002)’den 

yararlanılmıştır. Her petri kabı, yukarıda belirtilen farklı konsantrasyonlarda 5 ml’lik bor çözeltisiyle nemlendirilerek, 

tohumlar çift kat filtre kâğıdı arasına yerleştirilmiştir. Böylece hazırlanan petri kapları etiketlenerek, kapakları kapalı 

olarak iklim dolabına yerleştirilmiştir. 
Çimlenmiş tohumları tespit edebilmek için tohum sayım işlemi, tohumların ıslatıldığı günü izleyen 2. günden sonra ve 

her gün aynı saatlerde yapılmıştır. Çimlenme için radikulanın 1 mm boya gelmesi esas kabul edilmiştir  (Ashagre vd., 

2014). Sayım sırasında çimlenen tohumlar ortamdan uzaklaştırılarak geriye kalanlar sayılmıştır. 14. günün sonunda 

son sayım yapılmış ve çimlenme oranı ve indeksi, çimlenme süresi ait özellikler aşağıdaki formüller ile hesaplanmıştır 

(ISTA, 1999; Al-Maskri vd., 2004; Li vd., 2007, Mercedes vd., 2007).  
ÇO=(G/T)  X 100 
 
Çİ=((1.  günde ÇO)/Dt1)+((2.  günde ÇO)/Dt2)+⋯+((n .günde ÇO)/Dtn) 
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OÇS=[((1 .günde G X 1.  gün)  + (2.  günde G X 2.  gün)+ ……+ (n.günde G X n.gün ))/(Toplam G)] 
 
ÇO= Çimlenme Oranı (%), Çİ= Çimlenme İndeksi, OÇS= Ortalama Çimlenme Süresi (gün) T= Kullanılan toplam 

tohum sayısı, G: Çimlenen tohum sayısı, Dt: Sayım günü, n: Son sayım gününü göstermektedir.  
 
 
Fide denemesi 
İçersine torf doldurulmuş fide viyollerine (50 hücreli, 4cm derinlik ve 4 cm genişlik ) 50 adet tohum 1 cm derinliğinde 

ekilmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine uygun 4 tekerrürlü ve her tekerrürde bir viyol olacak şekilde 

sera koşullarında gerçekleştirilmiştir. Sera içersine yerleştirilmiş viyollere, sulama suyu olarak 0 (destile su) ve bor’un 

(Borik asit formunda, H3BO3) 0, 0.5, 1.0, 2.0, 3,0, 4.0, 5.0, 6.0 mg L-1 olmak üzere 8 konsantrasyonu uygulanmış, 

ortamda bor ilave edilmemiş olan bitkiler kontrol olarak kabul edilmiştir. Ekimden sonra, buharlaşmayı azaltmak için 

viyolerin üzeri plastik örtü ile kaplanmıştır. Fide çıkışı ile birlikte plastik örtüler kaldırılmıştır. Yürütülen fide çıkış 

testlerinde, her gün yapılan sayımlarla kotiledonlarını açıp yere paralel hale gelen fideler çıkmış olarak kabul edilmiş 

ve çıkış oran % olarak belirlenmiştir. Fide çıkışından sonra sulamalarda, %50 Hoagland besin çözeltisine ilave edilmiş 

değişik konsantrasyonlu bor içeren (0, 0.5, 1.0, 2.0, 3,0, 4.0, 5.0, 6.0 mg L-1 sulama suları kullanılmıştır. Fidelerin 
yetiştirilmesi ve tuz uygulamalarının yapılması işlemleri, sıcaklık ve nem kontrolünün otomatik olarak sağlandığı, 

sıcaklık 25oC ve %55-60 oransal neme sahip cam serada gerçekleştirilmiştir 
Tohum ekiminden 40 gün sonra fideler (4-5 gerçek yapraklı oldukları dönemde) hasat edilmiş ve kök ve sürgün boyu 

(cm) ölçülmüştür. Fideler temizlendikten sonra kök, sürgün ve yaprak kısımlarına ayrılmış, söz konusu bitki 

kısımlarının yaş ağırlıkları (g) ve kuru ağırlıkları (80°C sabit sıcaklıkta ve 48 saat kadar etüvde kurutularak) hassas 
terazi ile tartılarak, mg olarak tespit edilmiştir. Büyüme tolerans indeksi tüm morfolojik parametrelere ait değerler ele 

alınarak aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır (Rout vd., 2000; Miteva vd., 2005;  Akıncı vd., 2011).  
BTİ=1/n  ∑_(i-1)^n▒〖 Pni/Pci〗  x100      
 
BTİ= Büyüme Tolerans İndeksi, Pni bor uygulanan bitkilerin i-inci parametrelerinden elde edilen değerlerini ve Pci 

bor uygulanmayan kontrol bitkilerinin i-inci parametrelerinden elde edilen değerlerini; n kullanılan parametre (kök ve 
sürgün boyu ‘cm’, kök, sürgün ve yaprak yaş ve kuru ağırlıklarını ‘g’ve ‘mg’) sayısını göstermektedir. 
 
 
İstatistiki Analiz 
Tohum çimlenme ve fide gelişimine ait sayısal değerlerin sonuçları istatistikî olarak varyans analizi ile 

değerlendirmeye tabi tutulmuş ve ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD testi ile saptanmıştır. İstatistikî analizlerde 

MINITAB 14 ve MSTAT-C paket programları kullanılmıştır (Steel ve Torrie, 1980). 
Bulgular ve Tartışma 
Deneme süresince yapılan çimlenme testlerinin istatistikî analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Varyans analizi 

sonuçlarına göre, farklı bor konsantrasyonları biber tohumlarının çimlenme oranı (%), ortalama çimlenme süresi (gün) 

ve çimlenme indeks değerlerini istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilemiştir. Kontrol, 0.5, 1, ve 2 mg L-1 bor 
dozlarının çimlenme oranı üzerine istatistiki olarak önemli etkisinin olmadığı, ancak 3 mg L-1 ve üzerinde artan 
dozların çimlenme oranını önemli miktarda düşürdüğü belirlenmiştir. En yüksek çimlenme oranı %86 ile 1 mg L-1 
uygulamasında, en düşük çimlenme oranı da 6.0 mg L-1 bor uygulamasından %13 olarak elde edilmiştir. Çimlenme 

oranlarına benzer olarak ortalama çimlenme gün sayısı, düşük dozlardan etkilenmemiştir. Buna karşın, uygulama 

dozlarının 2.0 mg L-1 üzerine çıkarılması ile çimlenme için gerekli gün sayısı önemli miktarda artış göstermiştir. 

Nitekim 2 mg L-1 uygulamasında ortalama çimlenme süresi 7.01 iken, 6 mg L-1 uygulaması ile süre 9.10 güne kadar 

yükselmiştir. Çimlenme testlerinde, çimlenme indeksi önemli değerlendirme kriteri olarak görülmüş ve bor dozları ile 

indeks değerleri arasındaki ilişkiler istatistiki olarak ortaya konmuştur. Buna göre,  bor dozunun 2 mg L-1 yükselmesi 
çimlenme indeks değerlerini önemli düzeyde etkilememiştir. Fakat indeks değerleri 3.0 mg L-1  uygulaması ile keskin 

bir düşüş göstermiştir. En yüksek indeks değeri 25.67 ile 1 mg L-1  ve en düşük değerde 6 mg L-1  uygulamasında 

2.90 bulunmuştur.    
Çimlenme denemesi sonuçlarına benzer olarak, artan sulama suyu bor konsantrasyonları fide çıkış oranını istatistiksel 

olarak önemli düzeyde etkilemiştir (Çizelge 2). En yüksek çıkış oranı 1.0 mg L-1 (%84) uygulamasından elde edilirken, 

en düşük oran 6.0 mg L-1 uygulamasında %9.0 olarak kaydedilmiştir. Fide çıkış oranının önemli miktarda etkilendiği 

bor konsantrasyonu 2.0 mg L-1 olarak belirlenmiş ve bu seviyenin üzerinde artan konsantrasyonda bor uygulamaları 

fide çıkış oranında önemli miktarda kayıplar ortaya çıkarmıştır.  
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Fide gelişim dönemi sonunda yapılan boy ölçümü (kök ve gövde) ile ilgili sayısal veriler ve bunların istatistikî analiz 

sonuçları Çizelge 2’de gösterilmiştir. Kök boyu 2.0 ve gövde boyu da 1.0 mg L-1’ kadar yetiştirme ortamı bor 

konsantrasyonlarından istatistiki olarak önemli miktarda etkilenmemiştir. Fide yetiştirme ortamı bor 

konsantrasyonlarının bu sevilerin üzerine çıkması ile fide kök ve gövde boyları azalmıştır. Biber fidelerinde en yüksek 

boy, kökte 7.58 cm 2.0 mg L-1 ve gövde de ise 13.10 cm ile 0.5 mg L-1 uygulamalarında ölçülmüştür. Buna karşın en 

düşük fide kök (5.25 cm) ve gövde (6.70 cm) boyları ise 6.0 mg L-1 uygulamasında saptanmıştır.  
Farklı bor konsantrasyonlarının biber fide gelişimine etkisinin incelendiği çalışmada, en yüksek kök, gövde ve yaprak 

yaş ağırlıkları düşük konsantrasyonlarda bulunmuştur. Diğer bir deyişle, kök, gövde ve yaprak yaş ağırlıkları sırası ile 

bor konsantrasyonunun 2.0, 0.5 ve 1.0 mg L-1  kadar artışından istatistiki olarak önemli miktarda etkilenmemiştir. Yaş 

ağırlıkların düşmeye başladığı seviye söz konusu konsantrasyonların üzerinde gerçekleşmiştir. En yüksek kök, gövde 

ve yaprak yaş ağırlıkları 1.0 mg L-1 ‘de 0.75 g, kontrolde 0.86 g ve 0.5 mg L-1 uygulamasında 1.59 g olarak 

kaydedilmiştir. Buna karşın, en düşük yaş ağırlıklar 6.0 mg L-1  uygulamasında belirlenmiş, sırası ile kök, gövde ve 
yaprak yaş ağırlıkları 0.41, 0.39 ve 0.70 g olarak ölçülmüştür (Çizelge 2).  
Biber fidelerine yapılan bor uygulamaları sonrasında, genel olarak bor dozundaki artışı ile kuru ağırlık oranlarındaki 

artış arasında ters orantılı bir eğilim bulunmuştur. Uygulanan borun düşük dozlarda kullanımının (2.0 ve 0.5 mg L-1) 
kök, gövde ve yaprak kuru ağırlıklarında istatistiki olarak önemli etkinin olmamasına rağmen, uygulanan doz 

miktarının yükselmesi söz konusu kuru ağırlıkları azaltıcı etki yaptığı gözlenmiştir. Nitekim en yüksek kök, gövde ve 

yaprak kuru ağırlıkları sırası ile 1.0 mg L-1 (79.03 mg), 0.5 mg L-1 (82.78 mg), 0.5 mg L-1 (168.68 mg) 
uygulamalarından alınmıştır. Kuru ağırlıkların en düşük seviyeye indiği bor dozu 6.0 mg L-1 olmuş, kök, gövde ve 
yaprak kuru ağırlıkları da 35.38, 38.58 ve 63.80 mg hesaplanmıştır (Çizelge 2). 
Biberin bor’a karşı toleransı, bor uygulanan fidelerin uygulanmayan kontrol bitkilerine kümülatif yüzdesi olan büyüme 

tolerans indeksi ile hesaplanmıştır. Akıncı ve Akıncı (2011)’na göre büyüme tolerans indeksi, uygulanan stres 

faktörünün büyüme ve gelişme üzerine birlikte etkilerini görebilme olanağı vermektedir. Büyüme tolerans indeksi tüm 

morfolojik parametrelere ait değerler ele alınarak, Rout vd. (2000) ve Miteva vd. (2005) tarafından bildirilen formül 

yardımı ile hesaplanmıştır.  En yüksek tolerans indeks değerleri, düşük bor konsantrasyonu uygulanan bitkilerden elde 

edilmiştir. Çizelge 2’den de izlenebileceği gibi, indeks değerlerinin istatistiki olarak önemli miktarda azaldığı 

uygulama 2.0 mg L-1 olmuş ve artan fide yetiştirme ortamı bor konsantrasyonları büyüme tolerans indeks değerlerinde 

yüksek miktarda kayıplar meydana getirmiştir.  
 
Sonuç 
Tohumlara yapılan uygulamalar sonrasında, çimlenme testlerinde sıkça kullanılan çimlenme oranı, ortalama çimlenme 

süresi ve çimlenme indeksi özellikleri yetiştirme ortamı bor dozlarındaki artıştan genelde olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Düşük dozlardaki uygulamaların (kontrol, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg L-1) tohum çimlenme özelliklerini arttırma eğilimine 

rağmen, uygulama dozunun 2.0 mg L-1 üzerine çıkarılması çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi ve çimlenme 

indeksi özelliklerini azaltıcı etkide bulunduğu ortaya konmuştur.  
Fide aşamasında yapılan bor uygulamalarının kök boyu, kök yaş ve kuru ağırlığı, gövde kuru ağırlığı üzerine etkisi 

daha çok 2.0 mg L-1 üzerindeki uygulamalarda görülmüştür.  Bununla birlikte, fide çıkış oranı,  gövde boyları, yaprak 

yaş ağırlığı ve tolerans indeksi değerler, 1.0  mg L-1 üzerinde artan dozlardan etkilenmiştir.  
Tohum ve fide uygulamalarında, sulama suyu bor içeriğinin 2.0 mg L-1 üzerine çıkarılmaması önerilebilir. Ayrıca, bor 

toksisitesi riskinin olduğu koşullarda biber yetiştiriciliğinde bu çalışmanın sonuçları kullanılabilir. Bununla birlikte,  

biber çeşitlerine ve gelişme aşamalarına göre bor toksite toleranslarının farklılık gösterebileceği göz önünde 

tutulmalıdır. Farklı biber çeşitleri ile yapılacak çok sayıda araştırma ile biberin özellikle tohum çimlenme ve fide 
yetiştirme aşamalarında bor toleransına karşı genel davranışları ortaya konabilir.  
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Çizelge 1. Farklı bor uygulamalarının tohum çimlenme oranı, ortalama çimlenme  
süresi, çimlenme indeksi üzerine etkisi 
Bor uygulamaları Çimlenme Ortalama Çimlenme Çimlenme 
( mg L─1) Oranı (%) Süresi (gün) İndeksi 
0 (kontrol) 84.00 a 6.89 a 25.44 a 
0.5 82.00 a 6.85 a 25.13 a 
1.0 86.00 a 6.97 a 25.67 a 
2.0 79.00 a 7.01 a 23.37 a 
3.0 59.00 b 7.94 b 15.34 b 
4.0 55.00 b 7.89 b 14.47 b 
5.0 32.00 c 8.88 c 8.7 3 c 
6.0 13.00 d 9.10 c 2.90 d 
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Çizelge 2. Farklı bor uygulamalarının, biber fidelerinin çıkış oranı, bazı morfolojik özellikler ve büyüme tolerans 

indeksi üzerine etkileri 
Bor uygulamaları Fide çıkış  Boy (cm)  Yaş Ağırlıklar (g)  Kuru 
Ağırlıklar (mg) Büyüme Tolerans 
( mg L─1) Oranı (%)  Kök Gövde  Kök Gövde Yaprak  Kök
 Gövde Yaprak İndeksi 
0 (kontrol) 82.25 a  7.43 a 12.84 ab  0.77 a 0.86 a 1.47 a  75.80 a 79.23 a
 161.65 b 100.00 a 
0.5 83.50 a  7.58 a 13.10 a  0.74 a 0.83 ab 1.59 a  76.75 a 82.78 a 168.68 a
 102.39 a 
1.0 84.00 a  7.45 a 12.75 ab  0.75 a 0.77 bc 1.52 a  79.03 a 82.70 a 164.87 b
 100.52 a 
2.0 76.00 b  7.05 ab 12.00 b  0.72 a 0.71 c 1.23 b  75.28 a 82.34 a 146.70 c
 81.42 b 
3.0 60.25 c  6.42 bc 10.95 c  0.62 b 0.58 d 1.18 b  52.83 b 63.65 b 144.40 c
 70.06 c 
4.0 48.75 d  6.28 c 9.33 d  0.56 b 0.54 d 0.92 c  53.40 b 53.27 c 90.95 d
 59.88 d 
5.0 33.25 e  5.90 cd 7.97 e  0.45 c 0.54 d 0.85 c  52.35 b 42.22 d 78.38 e
 54.29 e 
6.0 9.00 f  5.25 d 6.70 f  0.41 c 0.39 e 0.70 d  35.38 c 38.58 d 63.80 f
 44.01 f 
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Özet 

Kayseri 1,5 milyon nüfusu ile İç Anadolu'nun büyükşehirlerden biridir. Son yıllarda, hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme 

nedeni ile Kayseri'de içme su ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. Kayseri, içme suyunu bütünüyle yeraltı suyundan 

karşılayan nadir şehirler arasındadır. Kayseri’de yeraltı suyu hiçbir arıtım uygulanmadan sadece klorlama sonrasında 

şebekeye verilmektedir. Bu çalışmada, 12 ay boyunca (Ocak-Aralık 2016), 18 depodan ve dağıtım şebekesi üzerinde 

32 noktadan alınan su örnekleri analiz edilmiş ve su kalitesinin mekânsal ve zamansal değişimleri değerlendirilmiştir. 

Ayrıca, ölçülen parametreler kullanılarak Su Kalite İndeksi (WQI) hesaplanmıştır. Depo ve şebekede ortalama pH 

değeri 7,0-7,5 arasında değişmekte ve yıllık ortalama pH değeri 7,3'tür. Yıllık ortalama iletkenlik değeri 334 µS/cm 

iken, yıl içinde 124 ile 658 µS/cm arasında değişkenlik göstermiştir. Depo ve şebekede toplam organik karbon (TOK) 

değeri 0,06 ile 2,67 mg/L arasında ve yıllık ortalama 0,46 mg/L olarak tespit edilmiştir. Sülfatın yıllık ortalama değeri 

22 mg/L ve yıl içinde 5 ile 81 mg/L arasında değişmiştir. Depolarda 0,14 ile 0,31 mg/L arasında değişiklik gösteren 

florür, şebekede 0,04 ile 0,39 mg/L aralığında gözlenmiştir. Yıllık ortalama değeri 132 mg CaCO3/L olan alkalinite 60 

ile 251 mg CaCO3/L aralığında değişirken, sertlik değişimi 68 ile 277 mg CaCO3/L'dir. Nitrat seviyesi ortalama 18 

mg/L ve depo ve şebeke noktalarında 7 ile 38 mg/L arasındadır. Sonuçlara göre Kayseri'de içme suyu kaynağı olan 

yeraltı suyu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te belirlenen içme suyu kalitesini sağlamaktadır. 

Yüksek nitrat değerleri yeraltı suyunun kontaminasyona uğramış olabileceğini göstermektedir. İletkenlikteki geniş 

değişim aralığı yeraltı suyunun temas ettiği jeolojik formasyondan dolayı olduğu düşünülmektedir. Yeraltı suyu 

kaynaklarının tamamının sertliği sert ve çok sert sınıfında yer almaktadır. WQI değeri incelendiğinde bütün noktalarda 

“çok iyi” su kalitesi olduğu söylenebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: İçme suyu, su kalitesi, yeraltı suyu, Kayseri 
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Kayseri is one of the largest cities in the Central Anatolia region with a population of about 1.5 million. Water 

requirements of Kayseri have increased significantly in recent years due to the rapid population growth and industrial 

development. Kayseri is one of the cities, which obtain drinking water solely from ground water resources. Ground 

water is supplied to the network after chlorination only, without any further treatment. In this study, the 

physicochemical properties of water in 18 reservoirs and 32 distribution points were monitored for a year and the 

spatial and temporal changes in water quality were evaluated. The water quality was also evaluated by calculating 

Water Quality Index (WQI). The average annual pH value of the reservoirs and distribution points was in the range of 

7.0-7.5 (ave. 7.3). The average annual electrical conductivity changed between 124 and 658 µS/cm with an average of 

334 µS/cm. The variation of TOC in reservoirs and distribution points was between 0.06 and 2.67 mg/L (ave. 0.46 

mg/L). Sulfate levels were between 5 and 81 mg/L with an average of 22 mg/L.  The average fluoride values in the 

reservoirs and distribution system vary between 0.14-0.31 mg/L and 0.04- 0.39 mg/L, respectively. While alkalinity 

was between 60 and 251 mg CaCO3/L and the average was 132 mg CaCO3/L, hardness variation was from 68 to 277 

mg CaCO3/L. Nitrate levels were similar in reservoirs and distribution points that it was varied between 7 and 38 mg/L 

with an average of 18 mg/L. The results showed that ground water quality in Kayseri met the requirements of drinking 

water quality, which was regulated in Regulation Concerning Water Intended for Human Consumption. However, 

nitrate levels are much higher than expected in the reservoirs and distribution systems. The high nitrate value suggests 

that groundwater might have been exposed to contamination. The large variability in conductivity can be due to the 

geological formations that the groundwater contacts. In all reservoirs, the water was classified as hard and very hard. 

Based on WQI, the water quality is “excellent in all sampling points. 

 
Key Words: Drinking water, water quality, ground water, Kayseri.  
Giriş 

 

Su, insanın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır ve kirlenmeye en çok hassas olan ortamdır (Das ve Acharya, 2003). Son 

yüzyılda hızlı nüfus artışı ve endüstrileşmeye bağlı olarak içme ve kullanma suyu ihtiyacı hızla artmaktadır 

(Ramakrishnaiah vd., 2009). Tüm dünyada olduğu gibi, küresel ısınma, artan şehirleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak 

Türkiye’de de kaliteli ve yeterli su kaynağı bulmak ve halkın kullanımına sunmak en önemli problemlerden birisidir. 

İçme suyu kalitesinin sağlanması ve içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla yüksek standartların getirilmesi ve 

her geçen gün bu standartların arttırılması içme suyu arıtımına olan ilgiyi arttırmaktadır.  

 

Yeraltı su kaynakları doğası gereği dinamiktir ve sulama faaliyetlerinin, sanayileşmenin ve kentleşmenin artması gibi 

faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, yeraltı suyu kalitesinin sürekli izlenmesi yeraltı su kaynaklarını korumak ve 

yönetimi açısından oldukça önemlidir (Nagarajan et al., 2010). Yeraltı suyunun içilebilir yapısı esas olarak su 

numunesinin fiziko-kimyasal özelliklerine dayanır. Doğal yeraltı suyu kalitesi hem kayaçların litolojik ve jeokimyasal 

bileşimlerine hem de çeşitli hidrodinamik faktörlere bağlıdır (Back, 1996; Drever, 1982; Butler vd., 2005; Salem, 

2007; Selvam vd., 2014). Yeraltı suyu sistemlerinin hidrokimyasal değerlendirmesi, genellikle yeraltı suyu kimyası ile 

ilgili çok miktarda bilginin varlığına dayanmaktadır. Yeraltı suyu kimyası, akış yolu boyunca genel jeoloji, çeşitli 

kayaç türlerinin kimyasal bozunma derecesi, besleme suyunun kalitesi ve su-kayaç etkileşimi dışındaki kaynaklardan 
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elde edilen girdiler gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Bu faktörler ve etkileşimleri karmaşık bir yeraltı suyu kalitesi ile 

sonuçlanmaktadır (Afsin et al., 2006; Jang, 2010).  

 

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri (eski adıyla Mazaka, Kaisareia), klasik çağlarda Kapadokya denilen 

bölgede yer almaktadır. Kızılırmak'ın güneyindeki bu bölge İpek Yolu üzerindedir. Bu sebeple her dönem tüm 

ulusların dikkatini çekmiş ve birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Kayseri'nin M.Ö. 4000 - 2000 yılları arasında 6000 

yıllık bir geçmişi vardır (ÇŞB, 2011).  

 

Kayseri, yaklaşık 1,5 milyon nüfusu ile, Türkiye'de içme suyunun tamamını yeraltı suyundan (kaynak suları ve 

kuyuları) temin edildiği nadir şehirlerden birisidir. Kentin içme ve kullanma suyu Erciyes Dağı’ndan beslenen bir 

kaynaktan (Beştepeler Yaylası) ve Kayseri Ovası’nda bulunan yaklaşık elli sondaj kuyusundan sağlanmaktadır (ÇOB, 

2010). Yeraltı suyu rezervi 957,42 hm³/yıl olup 2015 yılında Kayseri Şehri'ne tahsis edilen içme ve kullanma suyu 

207,14 hm3/yıl olarak gerçekleşmiştir (ÇŞB, 2016). Kentin içme ve kullanma suyunun alındığı bölge, Erciyes Dağı’nın 

eteklerinden beslenen genellikle basınçlı akifer sistemi biçimindedir. Sıkıştırılmış akifer kırılmış ve çatlamış bazalt, 

andezit ve tüf ve aglomeralardan oluşurken, örtü kayaları genellikle masif veya daha az kırık ve çatlamış bazaltlardan 

oluşur. Akifer sisteminin geniş bir besleme alanına sahip olması ve kar erimesi şeklinde beslenmenin özelliği olması 

nedeniyle akifer verimi yüksektir (ÇOB, 2010). 

 

Bu çalışmanın amacı, Kayseri İli’nin içme suyu kalitesinin mekânsal ve zamansal değişimlerini belirlemek ve Su 

Kalitesi İndeksi’ne (WQI) göre su kalite sınıfını tespit etmektir.  

 

Materyal ve Metot 

 

Çalışma kapsamında Kayseri şehir merkezini yansıtması amacı ile 18 adet depodan ve şebeke üzerinde 32 noktadan 

örnekleme yapılmıştır. Örnekleme yapılan noktalar harita üzerinde Şekil 1’de gösterilmekte ve isimleri Tablo 1 

verilmektedir. Su numuneleri, Kayseri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (KASKİ) tarafından belirlenen ve Şekil 1’de 

haritada gösterilen depo ve şebeke noktalarından alınan numunelerde pH, iletkenlik (EC), sülfat, florür, nitrat, nitrit, 

amonyum, toplam organik karbon (TOK), toplam sertlik, alkalinite, klorür ve toplam siyanür parametreleri 

ölçülmüştür. Numunelerin fiziko-kimyasal analizleri KASKİ tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Su kalitesi indeksi (WQI) “Ağırlıklı Aritmetik İndeks” metoduna göre hesaplanmıştır (Tyagi vd., 2014; Yisa ve Jimoh, 

2010; Akter vd., 2016). Her bir parametre için qi kalite derecelendirme ölçeği, aşağıdaki ifade kullanılarak 

hesaplanmıştır: 
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Her parametre için bir kalite derecelendirme ölçeği (qi), her bir su örneğindeki konsantrasyonunun (Ci) ilgili 

standardına (Si) bölünüp 100 ile çarpılması ile hesaplanır. Nisbi ağırlık (Wi) ilgili parametrenin tavsiye edilen standart 

değerinin (Si) ters oranının alınması ile hesaplandı: 

 

Toplam Su kalitesi İndeksi (WQI), her bir parametrenin nisbi ağırlığı (Wi) ile hesaplanmış derecelendirme ölçeğinin 

(qi) çarpımının toplanmasıdır.  

 

 

Belirli bir su kaynağının kalitesinin genel değerlendirmesi tüm parametrelerin su kalite indekslerinin (WQI) toplamının 

toplam nisbi ağırlıkların toplamına bölünmesi ile elde edilir:  

 

 

Tablo 1. Numune alınan depo ve şebeke noktalarının isimleri 

DepoNo Depo Adı Şebeke No Şebeke Adı Şebeke No Şebeke Adı 
1 Yeşil D. 1 Selimiye Ş. 17 Şirintepe Ş. 
2 Keykubat D. 2 Aliye Tarman Ş. 18 Demokrasi Ş. 
3 Anneler Parkı D. 3 Sanayi Ş. 19 Melikgazi Ş. 
4 Konaklar D. 4 Osman Kavuncu Ş. 20 K.Mustafa Ş 
5 Mahrumlar D1. 5 Selimiye Ş. 21 Kılıçaslan Ş. 
6 Kulaklı D. 6 Gülistanevler Ş. 22 Yeni Ş. 
7 Mahrumlar D2. 7 Esenyurt Ş. 23 Ahi Evran Ş. 
8 Yeni Role D. 8 Mevlana Ş. 24 Yıldızevler Ş. 
9 Gediris D. 9 Harman Ş. 25 Zümrüt Ş. 
10 Ali Dağı D. 10 Çaybağları Ş. 26 Köşk Ş. 
11 Eğribucak D. 11 Yeniköy Ş. 27 Hisarcık Ş. 
12 Mezbahane D. 12 Selçuklu Ş. 28 Ziya Gökalp Ş. 
13 Beştepeler D. 13 Eğribucak Ş. 29 Beyazşehir Ş. 
14 Höyük D. 14 Hacılar Ş. 30 Cırgalan Ş. 
15 Serkent D. 15 Yenidoğan Ş. 31 Mimarsinan Ş. 
16 Bostanderesi D. 16 Cumhuriyet Ş. 32 Alsancak Ş. 
17 Talas D.     
18 Kayabağ D.     
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Şekil 1. Proje kapsamında seçilen numune alma noktaları 

 

Bulgular ve Sonuç 

Tablo 2 ve 3’te depo ve şebekeden alınan numunelerin pH, EC, sülfat, florür, nitrat, nitrit, amonyum, TOK, toplam 

sertlik, alkalinite, klorür ve toplam siyanür parametrelerinin yıllık ortalama değerleri görülmektedir. Depo ve 

şebekelerde pH değerinde değişiklik gözlenmemiştir. Depo ve şebeke numunelerinin yıllık ortalama pH değeri 7,3 

olarak gözlenmiştir. Aylık bazda numunelerin pH değerleri 6,8 ile 8,1 arasında değişim göstermektedir. Genel olarak, 

tüm su kaynaklarında pH 7,1-8,0 arasında nötr seviyelerinde değişmektedir. 

 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

2058 
 

Tablo 2. Depolardan alınan örneklerin yıllık ortalama fizikokimyasal özellikleri 

Depo Adı pH 
EC 
(µS/cm) 

Sülfat 
(mg/L) 

Florür 
(mg/L) 

Amonyum 
(mg/L) 

Nitrat 
(mg/L) 

Nitrit 
(mg/L) 

TOK 
(mg/L) 

T.Sertlik 
(mg/L) 

Alkalinite 
(mg/L) 

Klorür 
(mg/L) 

T.Siyanür 
(µg/L) 

Yeşil D. 42 548 58 0,19 0,02 27 0,04 0,79 158 179 42 6 
Keykubat D. 59 573 45 0,20 0,03 16 0,04 0,63 173 179 59 9 
Anneler Parkı D. 8 276 13 0,23 0,02 12 0,03 0,58 108 130 8 5 
Konaklar D. 8 276 13 0,24 0,03 12 0,04 0,62 106 117 8 6 
Mahrumlar D1 22 382 31 0,19 0,02 38 0,04 0,69 135 125 22 6 
Kulaklı D. 22 379 31 0,19 0,01 37 0,04 0,74 126 126 22 6 
Mahrumlar D2 21 368 29 0,19 0,02 35 0,04 0,72 125 120 21 8 
Yeni Role D. 11 341 17 0,16 0,02 17 0,03 0,54 131 150 11 6 
Gediris D. 13 360 21 0,15 0,02 23 0,03 0,55 143 143 13 8 
Ali Dağı D. 13 342 19 0,15 0,02 19 0,03 0,45 133 139 13 8 
Eğribucak D. 12 210 17 0,19 0,03 13 0,03 0,78 89 79 12 13 
Mezbahane D. 10 208 14 0,14 0,03 13 0,03 0,59 87 80 10 8 
Beştepeler D. 13 207 12 0,31 0,02 9 0,04 0,57 88 97 13 6 
Höyük D. 4 444 9 0,15 0,02 7 0,04 0,39 197 234 4 8 
Serkent D. 10 302 13 0,17 0,02 13 0,03 0,40 118 131 10 8 
Bostanderesi D. 8 317 10 0,15 0,02 14 0,03 0,38 139 151 8 7 
Talas D. 7 265 11 0,21 0,03 11 0,03 0,74 105 117 7 4 
Kayabağ D. 7 255 11 0,20 0,04 11 0,03 0,74 105 118 7 8 
Ort. 16 336 21 0,19 0,02 18 0,03 0,60 126 134 16 7 
Min. 4 207 9 0,14 0,01 7 0,03 0,38 87 79 4 4 
Max. 59 573 58 0,31 0,04 38 0,04 0,79 197 234 59 13 
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Tablo 3. Şebekeden alınan örneklerin yıllık ortalama fizikokimyasal özellikleri 

Şebeke Adı pH 
EC 
(µS/cm) 

Sülfat 
(mg/L
) 

Florür 
(mg/L
) 

Amonyu
m (mg/L) 

Nitrat 
(mg/L
) 

Nitrit 
(mg/L) 

TOK 
(mg/L
) 

T.Sertli
k 

(mg/L) 

Alkalinit
e 

(mg/L) 

Klorü
r 
(mg/L
) 

T.Siyanü
r (µg/L) 

Boztepe Ş. 
7,2
7 

552 58 0,18 0,02 27 0,04 0,60 174 176 42 7 

Erkilet Ş. 
7,2
1 

549 57 0,17 0,01 27 0,03 0,93 177 172 41 6 

Sanayi Ş. 
7,2
7 

411 35 0,20 0,02 28 0,03 0,50 145 138 26 8 

Osman Kavuncu 
Ş. 

7,4
4 

347 27 0,21 0,02 31 0,04 0,50 127 116 20 10 

Selimiye Ş. 
7,4
8 

325 26 0,22 0,05 28 0,04 0,52 119 119 20 7 

Gülistanevler Ş. 
7,3
6 

338 18 0,19 0,02 20 0,03 0,55 133 138 13 8 

Esenyurt Ş. 
7,3
1 

358 22 0,17 0,02 24 0,03 0,47 143 147 14 8 

Mevlana Ş. 
7,4
4 

324 17 0,18 0,02 18 0,03 0,41 129 136 12 7 

Harman Ş. 
7,4
2 

344 18 0,17 0,02 20 0,03 0,46 137 147 13 8 

Çaybağları Ş. 
7,4
3 

337 18 0,19 0,02 19 0,03 0,46 126 144 13 7 
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Yeniköy Ş. 
7,1
3 

359 29 0,22 0,02 33 0,04 0,73 138 120 20 6 

Selçuklu Ş. 
7,5
4 

214 17 0,20 0,02 13 0,03 0,58 88 74 12 7 

Eğribucak Ş. 
7,4
5 

215 17 0,20 0,02 13 0,03 0,59 87 78 12 7 

Hacılar Ş. 
7,3
7 

196 12 0,16 0,02 13 0,04 0,47 79 76 11 7 

Yenidoğan Ş. 
7,4
7 

330 18 0,19 0,02 19 0,03 0,34 128 127 12 7 

Cumhuriyet Ş. 
7,3
4 

278 13 0,20 0,02 12 0,03 0,32 113 119 8 8 

Şirintepe Ş. 
7,3
4 

275 13 0,22 0,02 12 0,03 0,30 111 132 8 10 

Demokrasi Ş. 
7,3
3 

324 10 0,18 0,02 13 0,03 0,29 126 154 7 8 

Melikgazi Ş. 
7,4
2 

248 11 0,25 0,01 11 0,03 0,32 103 117 9 9 

K.Mustafa Ş 
7,2
9 

396 34 0,22 0,02 29 0,03 0,48 141 136 22 10 

Kılıçaslan Ş. 
7,4
7 

250 11 0,24 0,02 11 0,03 0,35 107 118 12 9 

Yeni Ş. 
7,1
8 

547 41 0,19 0,02 17 0,03 0,48 174 192 48 10 

Ahi Evran Ş. 
7,3
4 

274 13 0,20 0,02 12 0,03 0,38 120 139 8 7 
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Yıldızevler Ş. 
7,3
4 

260 12 0,23 0,03 11 0,03 0,40 106 120 12 8 

Zümrüt Ş. 
7,1
4 

555 42 0,19 0,02 17 0,03 0,43 176 179 50 7 

Köşk Ş. 
7,4
4 

250 11 0,24 0,03 11 0,03 0,33 102 122 8 7 

Hisarcık Ş. 
7,4
3 

146 5 0,10 0,02 7 0,03 0,51 77 67 17 8 

Ziya Gökalp Ş. 
7,0
5 

557 43 0,18 0,02 17 0,03 0,49 174 179 52 7 

Beyazşehir Ş. 
7,2
8 

273 13 0,21 0,02 12 0,03 0,40 118 127 8 8 

Cırgalan Ş. 
7,2
9 

275 13 0,21 0,02 12 0,03 0,32 118 125 8 10 

Mimarsinan Ş. 
7,3
3 

247 11 0,23 0,02 11 0,03 0,44 100 119 8 10 

Alsancak Ş. 
7,3
0 

275 13 0,21 0,02 12 0,04 0,39 118 127 8 8 

Ort. 
7,3
4 

332 22 0,20 0,02 18 0,03 0,46 125 131 17 8 

Min. 
7,0
5 

146 5 0,10 0,01 7 0,03 0,29 77 67 7 7 

Max. 
7,5
4 

557 58 0,25 0,03 33 0,04 0,93 177 192 52 10 
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Depo ve şebekelerden alınan numunelerin iletkenlik değerlerinin oldukça değişken olduğu görülmektedir. Aylık 

bazda depolardan alınan numunelerin iletkenlik değerleri en yüksek iletkenlik Haziran ayında 623 µS/cm ile 

Keykubat Depo’da, en düşük ise 173 µS/cm ile Beştepeler Depo’da gözlenmiştir. Yıllık ortalama değerlere 

bakıldığından numunelerin iletkenlik değerinin ise 336 µS/cm olduğu görülmektedir. Şebeke numunelerinde ise 

iletkenlik aylık bazda 124 ile 658 µS/cm arasında değişirken en yüksek iletkenlik Kasım ayında Yeni Mah.’de, en 

düşük ise Ekim ayında Hisarcık Mah.’de tespit edilmiştir. Şebeke numunelerinde depolardan alınan numunelere 

benzer şekilde 332 µS/cm iletkenlik gözlenmiştir. İletkenlik parametresi için İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkındaki Yönetmelikte uygun görülen üst limit 2500 μS/cm’dir. Yeraltı sularının elektriksel iletkenliği yüzey 

sularına oranla daha yüksek ve geniş aralıkta değişmesi beklenen bir sonuçtur. 

 

Depo ve şebekelerden alınan numunelerin sülfat değerlerinin iletkenlik değerlerinde olduğu gibi oldukça değişken 

olduğu görülmektedir. Aylık sülfat değerleri 5-70 mg/L arasında değişmektedir. Sülfat değerleri Yeşil Depo ve 

Keykubat Depo’da 40 mg/L’nin üzerinde gözlenmiştir. Diğer depolarda ise genel olarak 20 mg/L’nin altındadır. 

Tüm depoların yıllık ortalama sülfat değerleri ise 21 mg/L’dir. Şebeke numunelerinde de benzer şekilde sülfat 

değerleri 5 ile 81 mg/L arasında değişmektedir. En yüksek sülfat Kasım ayında 80-81 mg/L ile Boztepe ve Erkilet 

Mah.’de tespit edilmiştir. En düşük sülfat değerleri ise 5 mg/L ile tüm aylarda Hisarcık Mah.’dedir.   

 

Aylık değerlere bakıldığı zaman en düşük florür değeri 0,05 mg/L ile Mayıs ayında Serkent Depo’dan alınan 

numunede gözlenmiştir. En yüksek florür ise 0,42 mg/L değeri ile Şubat ayında Beştepeler Depo’da gözlenmiştir. 

Depolarda ortalama florür değerleri mevkilere göre 0,14-0,31 mg/L, şebeke ise 0,04 mg/L ile 0,39 mg/L arasında 

tespit edilmiştir. Tüm aylar bazında ortalama florür değerleri, depolardan alınan numunelerde olduğu gibi 0,10-

0,25 mg/L arasında değişmektedir. Genel olarak, tüm su kaynaklarında ortalama florür değeri 0,20 mg/L olarak 

tespit edilmiştir. 

 

Depolardan alınan numunelerin yıllık ortalama nitrat değerleri 7 ile 38 mg/L arasında değişmektedir. En düşük 

nitrat değeri 5 mg/L ile Mayıs ayında Höyük depoda, en yüksek nitrat değeri Mahrumlar Depo 1 ve Kulaklı 

Depo’da Kasım ayında 41 mg/L gözlenmiştir.  En düşük nitrat değeri Mayıs ayında Hisarcık ve Hacılar Mah.’de 

6 mg/L olarak ve en yüksek Kasım ayında Osman Kavuncu ve Yeniköy Mah.’de tespit edilmiştir. Şebeke 

numunelerinde aylık ortalama nitrat değerleri 7-37 mg/L arasında değişmektedir. Amonyum değerleri depolar 

0,01-0,04 mg/L arasında değişirken, şebekelerde ise 0,01 ve 0,03 mg/L arasında gözlenmiştir. Benzer şekilde nitrit 

değerleri ise hem depo hem de şebeke numunelerin 0,03-0,04 mg/L değişmektedir.   

 

Depolarda, numunelerin sertlik değerleri 68-277 mg CaCO3/L arasında değişmektedir. En düşük sertlik değeri 

Beşteperler Depo’da Temmuz ayında, en yüksek sertlik ise Ekim ayında Bostanderesi Depo’da tespit edilmiştir. 

Şebeke numunelerinde, en düşük sertlik değeri Hisarcık Mah.’de Haziran ayında 57 CaCO3/L ve en yüksek sertlik 

değeri Ekim ayında Erkilet Mah. 252 CaCO3/L olarak gözlenmiştir. Eylül ve Ekim ayları dışında, Hisarcık’tan 

alınan şebeke suyu ortalama7 Fr 0S değeri ile orta sertlikte su sınıfına girmektedir. Şebekede en sert sular (>18 

Fr0S) Boztepe, Erkilet, Yeni, Zümrüt ve Ziya Gökalp Mahalleleri’nde tespit edilmiştir.   
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Alkalinite değerlerine bakıldığı zaman sertlik değerleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Sertlik değerlerinin 

yüksek ya da düşük olduğu kaynaklarda alkalinite de benzerlik göstermektedir. En düşük alkalinite Ocak ayında 

Selçuklu mahallesi Boydak Cami’nden alınan numunede 54 mg CaCO3/L olarak görülmüştür. En yüksek alkalinite 

ise Şubat ayında 260 mg CaCO3/L ile Höyük depoda tespit edilmiştir. Aylık değerlerin ortalamasına bakıldığı 

zaman alkalinite değerlerinin tüm kaynaklarda 60-251 mg CaCO3/L arasında değiştiği ve ortalama 132 mg 

CaCO3/L olarak elde edilmiştir. 

Toplam organik madde içeriği tüm kaynaklarda oldukça düşüktür. Dünyadaki yeraltı su kaynaklarında ortalama 1 

mg/L bulunmaktadır. Bunun yanında, yeraltı su kaynakları kapalı ortam olmaları ve dış etkilerden uzak 

olmalarından dolayı organik açıdan kirlemeye daha az maruz kalmaktadır. Kayseri’de yeraltı su kaynakları bu 

anlamda organik kirlenmeden uzak oldukça temiz su sınıfına girmektedir. Depolarda en düşük organik içerik Ocak 

ve Şubat aylarında gözlemiştir.  Yeraltı su kaynaklarında yaz sonuna doğru organik madde içeriği artış 

göstermiştir.  Depolardan alınan numunelerin tüm aylar değerlerine bakıldığında, en düşük 0,06 mg/L ile 2,67 

mg/L arasında değiştiği görülmektedir. Ülkemizdeki TOK parametresi için bir standart olmamasına rağmen bu 

parametre su kalitesi açısından çok önemli bir parametredir. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu “İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te TOK sadece bir gösterge parametresi olarak yer almıştır. Ancak, 

klorlama sonrası dezenfeksiyon yan ürünü kontrolü için ve şebekede tat, koku, renk ve mikrobiyal yeniden büyüme 

risklerinin en aza indirgenmesi için şebekelerde <2 -3 mg/L TOK seviyelerinin sağlanması önerilmektedir. 

 
Su numunelerinde klorür değerleri oldukça düşük olup depolarda yıllık ortalama 16 mg/L iken şebeke 

numunelerinde ise 17 mg/L’dir. Depolarda toplam siyanür miktarı 4-13 µg/L arasında değişiklik göstermiş olup 

yıllık ortalama 7 µg/L’dir. Şebeke numunelerinde toplam siyanür değerleri depolardaki numunelere göre benzer 

şekilde değişim göstermektedir. Yıllık ortalama 8 µg/L olan toplam siyanür 8-10 µg/L arasındadır.  

 
Tüm su numunelerin toplam su kalite indeksi metot bölümünde verilen prosedüre göre hesaplanmıştır. 

Numunelerin standart değerleri (Si) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ten alınmıştır (SB, 2005). 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Kayseri içme suyunun WQI'sının alınan tüm örneklerin izin verilen sınırlar 

içinde olduğu ortaya çıkarmıştır. Hesaplanan genel WQI depolarda 7-9 arasında, şebekelerde ise 7-10 arasında 

değişmektedir. Tablo 5’te verilen su kalite sınırları “içme için uygun olmayan” ile “mükemmel su” arasında 5 tip 

olarak sınıflandırılabilir. Su numunelerinde bütün parametreler açısından WQI değerleri “çok iyi” kalitesinde 

olduğu anlaşılmıştır.  

 
Tablo 4. Su kalitesi indeksinin hesaplanmasında kullanılan Si ve Wi değerleri 

Parametre Si
* Wi 

pH 8 0,125 

İletkenlik (µS/cm) 2500 0,0004 

Sülfat (mg/L) 250 0,004 

Florür (mg/L) 1,5 0,67 

Amonyum (mg/L) 0,5 2 

Nitrat (mg/L) 50 0,02 

Nitrit (mg/L) 0,5 2 

TOK (mg/L) 3** 0,33 

T. Sertlik (mg CaCO3/L) 100** 0,01 
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Alkalinite (mg CaCO3/L) 100** 0,01 

Klorür (mg/L) 250 0,004 

T.Siyanür (μg/L) 50 0,02 
* Değerler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ten alınmıştır.  
** TOK, sertlik ve alkalinite parametreleri ile ilgili yönetmelikte bir değer belirtilmemiştir. Bu değerler kabul 

edilmiştir.  
 

Tablo 5. WQI değerlerine bağlı olarak su kalitesi sınıflandırması 

WQI Değeri Su Kalitesi Su Örneği (%) 

<50 Çok iyi 20 

50-100 İyi 36 

100-200 Kötü 30 

200-300 Çok kötü 0 

>300 İçmek için uygun değil 14 

 

Sonuç 

 
Bu proje kapsamında, 1 yıl boyunca Kayseri Merkez yerleşim alanlarına su temin edilen yeraltı su kaynaklarının 

fizikokimyasal özellikleri izlenmiştir. 12 aylık izleme sonucunda 18 depodan ve 32 şebeke noktasından alınan 

numunelerin pH, iletkenlik (EC), sülfat, florür, nitrat, nitrit, amonyum, TOK, toplam sertlik, alkalinite, klorür ve 

toplam siyanür değerlerinin İTASHY’e göre sınır değerlerinin altında olduğu görülmüştür. Bunun yanında, şebeke 

ve depolarda yıllık ortalama 125 mg CaCO3/L sertlik gözlenmiştir. Kayseri İli’nin sertlik açısından su kalitesi 

kuyuların bulunduğu mevkilere bağlı olarak sert su ile çok sert su sınıfı arasında yer almaktadır. Depo ve 

şebekelerde organik madde miktarı, su kaynağının yeraltı olmasından dolayı oldukça düşüktür. Yıllık ortalama 

organik madde 0,46 mg/L olurken, yaz aylarında organik madde artışı gözlenmiştir. En yüksek organik madde 

Eylül ayında, en düşük değerler ise depo ve şebekelerin çoğunda Ocak ve Şubat aylarında 0,3 mg/L’nin altında 

tespit edilmiştir. Su kalitesi indeksine göre Kayseri’nin içme suyunun çok iyi su sınıfına girdiği anlaşılmaktadır. 

Bu sistematik bir yöntem olan su kalite indeksi su kaynaklarının kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesini 

vermektedir. Su kalitesi yönetimi alanında halkın su kalitesini ve birçok yönden yararlı bir araç olduğunu anlaması 

da yararlıdır. 
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MEME KANSERİ (MCF-7) HÜCRE HATTINDA SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN 
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ÖZ 

 

Amaç: Monoterpenler, ilaç, gıda veya kozmetik endüstrisinde kullanılan, bitki esans yağlarının ana bileşenleridir. 

Birçok terpenoid, antialerjik, antiviral, anti-inflamatuar ve antikanser gibi çeşitli farmakolojik aktiviteler sergiler. 

Bununla birlikte, bu bileşiklerin insan meme kanseri (MCF-7) hücreleri üzerine sitotoksik etkileri ile ilgili yeterli 

çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Beta-Sitronellol (BS) and (-)-Menton (MNT) monoterpenlerinin 

potansiyel sitotoksik etkilerini MCF-7 hücre hattında 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5 diphenyl tetrazolyum 

bromid (MTT) testi ile incelemektir.  

Yöntem: Bu çalışmada BS ve MNT monoterpenlerinin sitotoksik etkileri, MCF-7 hücre hattında 24 ve 48 saat 

muamele sürelerinde MTT testi ile analiz edilmiştir. Bunun için hücrelere BS (2, 10, 50, 250, 1250 μg/mL) ve 

MNT (16, 80, 400, 2000, 10.000 μg/mL)’nin farklı konsantrasyonları uygulanmıştır. 

Bulgular: BS ve MNT, 24 saatlik uygulama süresinde tüm konsantrasyonlarda, (%) hücre canlılığını önemli 

düzeyde azaltmıştır. Ayrıca 48 saatlik uygulamada, BS (250, 1250 μg/mL) ve MNT (16, 400, 2000, 10.000 

μg/mL), (%) hücre canlılığını anlamlı oranda düşürmüştür.  

Sonuç: Sonuç olarak; BS ve MNT, her iki muamele süresinde de MCF-7 hücreleri üzerinde sitotoksik etki 

göstermiştir. Ancak sitotoksisitenin belirlenmesine yönelik farklı hücre hatlarında daha fazla çalışma yapılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Monoterpen, Beta-Sitronellol, (-)-Menton, MCF-7, MTT testi. 
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Investigation of Cytotoxic Effect of Monoterpenes Beta-Citronellol and (-)-Menthone in Human Breast 

Cancer (MCF-7) Cell Line 

 

Sevcan MAMUR 

Gazi University, Life Sciences Application and Research Center, Ankara 

e-mail: smamur@gazi.edu.tr 

 

ABSTRACT 

Objective: Monoterpenes are the primary components of plant essential oils which can use in medicines, food or 

cosmetic industries. Many terpenoids exhibit a various pharmacological activities such as antiallergic, antiviral, 

anti-inflammatory and anticancer. However no enough data are found about cytotoxicity of these compounds on 

human breast cancer (MCF-7) cells. The aim of this study was to evaluate the potential cytotoxic effects of 

monoterpenes Beta-Citronellol (BC) and (-)-Menthone (MNT) using 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5 diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) assay in MCF-7 cell line. 

Methods: In this study, the cytotoxic effects of monoterpenes BC and MNT were analyzed by MTT assay at 24 

and 48 hour treatment times in the MCF-7 cell line. MCF-7 cells were treated with different concentrations of BC 

(2, 10, 50, 250, 1250 μg/mL) and MNT (16, 80, 400, 2000, 10.000 μg/mL).  

Results: BC and MNT were significantly decreased cell viability (%) at all concentrations at 24-h treatment period. 

Furthermore, BC (250, 1250 μg/mL) and MNT (16, 400, 2000, 10.000 μg/mL) were significantly reduced the cell 

viability at 48-h treatment.   

Conclusion: As a result, BC and MNT showed cytotoxic effect on MCF-7 cells in both treatment times. Further 

studies should be conducted to determination cytotoxicity using different cell lines.  

Keywords: Monoterpene, Beta-Citronellol, (-)-Menthone, MCF-7, MTT assay 
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Introduction 

Essential oils are synthesized by aromatic plants as secondary metabolites (1, 2). The most compounds in the 

essential oils are monoterpenes (3). Monoterpenes are widely used in medicines, preservation, food flavoring and 

fragrances or cosmetic industries (4, 5). They exert a wide range of pharmacological activities such as antiallergic, 

antiviral, anti-inflammatory and anticancer  (6, 7). Some researchers revealed that terpenes are important cancer 

chemopreventive and chemotherapeutic agents (8-10).  

 
Beta-Citronellol is a monoterpene naturally found in the essential oil of various plant worldwide (11). This 

monoterpene is a widely used as a fragrant constituents in perfumes (12) and a flavoring agent in food and 

beverages (12, 13). It has an antihypertensive effects (11) and anti-inflammatory effects in rodent (14). 

 
 
(-)-Menthone along with Menthol and other compounds are a cyclic monoterpene which is generally members of 

the Mentha genus (15). (-)-Menthone is synthesized in the 8-step pathway of menthol biosynthesis described in 

great detail by Croteau et al. (16). It is a major essential oil constituent of a very limited number of aromatic plants, 

known to shown various biological activity such as antimicrobial, antifungal, anticancer and anti-inflammatory 

effects (15). (-)-Menthone, isomenthone and other compounds impart the cooling minty taste and smell to plants 

(15, 17). Therefore they are major flavouring additives besides vanilla and citrus. Also it is used in a variety of 

consumer products ranging from oral-care products such as toothpaste to confections such as chocolate and 

chewing gum as well as in over-the counter medicinal products for its cooling and biological effects (15). 

 

Many terpenes have cytotoxic effect and they can inhibit the survival of cancer cells (18-21). Breast cancer is one 

of the most common female malignant tumors which primary leads cancer deaths in worldwide (22, 23). However 

no data are found about the cytotoxicity of these compounds in human breast cancer (MCF-7) cell line. The aim 

of this study was to evaluate the cytotoxic effects of monoterpenes Beta-citronellol (BC), and (-)-Menthone (MNT) 

using 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay in MCF-7 cell line.  

 

 

Material Methods 

Chemicals 

The test substances Beta-citronellol  (3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, Cas No: C83201-5G, %95)  and (-)-Menthone 

[(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, Cas No: 218235-25G, %90] were 

obtained from Sigma. Dulbecco’s Modified Eagle Medium with phenol red (DMEM, Cas. No: F0445), Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium without phenol red (DMEM, Cas. No: F0475), PBS (L1825), foetal bovine serum (FBS, 

Cas. No: S0613), penicillin/streptomycin (Cas. No: A2213), L-glutamine (Cas. No: K0283) and trypsin (Cas. No: 

L2163) were obtained from Biochrome. In vitro toxicology assay kit (MTT based, Tox-1), DMSO Hybrimax (Cas. 

No: D2650) were obtained from Sigma.  

The molecular structure of Beta-citronellol and (-)-Menthone were respectively shown in Figure 1, 2.  
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Figure 1. Molecular Structure of Beta-citronellol (24)     
 

 
Figure 2. Molecular Structure of (-)-Menthone (25) 

 

Cell Culture 

 

Human breast cancer (MCF-7) cells were cultured at 37 °C and 5% CO2 in Dulbecco’s Modified Eagle Serum 

(DMEM) medium supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), 1 (%) penicillin/streptomycin and 2 mM L-

glutamine. The cells were seeded in T75 flaks to grown. After the cells were reached a sufficient number, the 

culture medium was transferred to 96 multiwell plates and incubated 24 h for the adhesion of cells. 

 

MTT Cell Viability Assay 

 

The 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5 diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay was applied according to the 

methods of Mossman et al. (26) with some modifications Mamur et al. (27). Firstly, the cells were plated on 96-

multiwell plates, including to per well 5x103 cells. And  MCF-7 cells were treated with different concentrations of 

BC (2, 10, 50, 250, 1250 μg/mL) and MNT (16, 80, 400, 2000, 10.000 μg/mL) for 24 and 48 hours. Afterwards 

the processes was finished, the cell viability (%) and the half of inhibitory (IC50) values were calculated.  

 

Statistical Analysis 

 

MTT cell viability assay was analyzed by One Way ANOVA, followed by Dunnet’s multiple comparison test and 

P value less than 0.05 was considered as the statistically significance level. 

Results 

 

Beta-citronellol (BC) 

 

The cytotoxicity result of Beta-citronellol (BC) shows in Table 1. BC was significantly decreased the cell viability 

(%) at all concentrations at 24-h treatment period. Furthermore, BC was significantly reduced the cell viability at 

250, 1250 μg/mL for 48-h treatment on human breast cancer (MCF-7) cell line. The half of inhibitory value (IC50) 

evidenced by BC was 1250 μg/mL for 24-h and at 250 μg/mL concentration for 48-h (Figure 3).  
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Table 1. Cytotoxic Effect of Beta-citronellol on MCF-7 Cell Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MCF-7: human breast cancer cell line, SD: standart deviation 
* Significantly different from the control P< 0.05 (One way ANOVA-Dunnet Test) 
 

 
Figure 3. Cell Viability (%) Results of Beta-citronellol on MCF-7 Cell Line 

 
 (-)-Menthone (MNT) 
 
Table 2 summarizes the results of cytotoxic effect of a treatment with (-)-Menthone (MNT) on MCF-7 cell line. 

MNT was significantly reduced the cell viability (%) at all concentrations at 24-h treatment period. In addition, 

MNT was significantly decreased the cell viability at 48-h treatment (16, 400, 2000, 10.000 μg/mL).  Moreover, 

IC50 value for MNT was determined as 80 μg/mL concentration for 24-h and at 2000 μg/mL concentration for 48-

h treatment (Figure 4). 

Table 2. Cytotoxic Effect of (-)-Menthone on MCF-7 Cell Line 
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Test substance 
    24 hour 48 hour 
Concentrations 
(μg/mL) 

N 
 Mean±SD Mean±SD 

Control 0.00 3 1.2690±0.1443 1.1570±0.2136 

Beta-citronellol  2 3 0.8767±0.1460* 0.6950±0.0580 

 10 3 0.8560±0.0812* 0.7877±0.2112 
 50 3 0.6840±0.1298 * 0.7070±0.4171 

 250 3 0.6720±0.0752 * 0.5443±0.0155 *  
 1250 3 0.6420±0.1857 *  0.3297±0.1715 * 

Test substance 
   24 hour   48 hour 
Concentrations 
(μg/mL) 

N 
 Mean±SD Mean±SD 

Control 0.00 3 1.4210±0.5214 1.037±0.030 

(-)-Menthone 16 3 0.7957±0.0965 * 0.7723±0.1057 * 

 80 3 0.7243±0.1668 *  0.8520±0.2119 

 400 3 0.6010±0.0898 * 0.6640±0.0034 * 

 2000 3 0.5483±0.0319 * 0.6270±0.1490 * 
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MCF-7: human breast cancer cell line, SD: standart deviation 
* Significantly different from the control P< 0.05 (One way ANOVA-Dunnet Test) 
 

 
Figure 4. Cell Viability (%) Results of (-)-Menthone on MCF-7 Cell Line 
 
Discussion 

 

Monoterpenes are an essential oils of many aromatic plants. They are provided active components exhibiting 

antibacterial, antiviral, antifungal,  antioxidant and anticancer effects (3, 28). Recently, monoterpenes have become 

of clinical relevance due to their ability to suppress cancer development (21). Various studies have indicated that 

many terpenes possible use in primary prevention and therapy of many types of cancer (18, 20, 21, 29) and their 

ability to suppress cancer development, e.g., in the breast (30), lung (31, 32), pancreas (33), prostate (34), colon 

(19). Monoterpenes are widely used in cosmetic, pharmaceutical and medical applications, as well as in the food 

industry (4). For this reason, it is necessary to determine their safety of terpenes for human health. 

 

Cytotoxicity is an necessary parameter for evaluating chemical substances for toxicity and health risks (35). MTT 

assay is mostly used colorimetric analysis and it used to detect cytotoxicity following an exposure to toxic 

substances measured mitochondrial activity (36). According to MTT protocol, the living cells to reduce MTT into 

a blue formazon product (37).   
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In this study results indicated that Beta-citronellol (BC) (250, 1250 μg/mL) and (-)-Menthone (MNT) (all treatment 

except at 80 μg/mL) were significantly decreased the cell viability (%) for 48-h treatment on human breast cancer 

(MCF-7) cells line. Moreover, both monoterpenes had cytotoxic effects in all concentrations for 24-h treatment 

period on MCF-7 cells. The half of inhibitory value (IC50) evidenced by BC was 1250 μg/mL for 24-h and at 250 

μg/mL for 48-h. Furthermore, the IC50 value of MNT was determined as 80 μg/mL for 24-h and at 2000 μg/mL 

for 48-h. According to our results observed that BC is more cytotoxic effect than MNT on MCF-7 cells. 

 

To the best of our knowledge, no studies have been conducted on cytotoxicity of Beta-citronellol and (-)-Menthone 

on MCF-7 cell line. However, the cytotoxic effects of these terpenes and their derivatives in several cell line have 

been previosly reported. Citronellol exhibited a weak cytotoxic effects against HL60 tumor cells (38). Some studies 

have demonstrated citronellal affect hepatocellular processes in rodents and humans (21). Maßberg et al. (21) 

investigated that physiological effect upon long-term stimulation with (-)-citronellal, a proliferation assay was 

performed. (-)-Citronellal (500 µM) treated with Huh7 cells for 24 h, 48 h and 5 day. According to their results, 

stimulation over a period of 5 day resulted in a significant inhibition of cell proliferation (52%) compared to the 

control. (-)-Citronellal does not affect the cell viability of Huh7 cells with propidium iodide staining. Another 

monoterpenes is a (-)-Menthone, which is a derivatives from Menthol. Menthol was a cytotoxic effect on murine 

leukemia WEHI-3 cells in a concentration-dependent manner (39). Lin et al. (40) showed menthol induced 

cytotoxicity by inhibiting the expression of topoisomerases I, II alpha and II beta and promoting the expression of 

NF-𝜅B in SNU-5 cells. In addition this terpene induced the antiproliferative activity of 1𝛼,25-dihydroxyvitamin 

D3 in LNCaP cells (41). Wang et al. (42) found that menthol was inhibited the proliferation and motility of prostate 

cancer DU145 cells.  

 

Researches with other terpenes have shown that many monoterpenes were determined to have cytotoxic effect in 

different cell line. Slamenova et al. (4) observed that eugenol had a cytotoxic effect in VH10 human fibroblasts, 

in Caco-2 human colonic cells, but not in HepG2 human hepatoma cells. Thymol exhibited cytotoxic effect against 

P815 mastocytoma cells (43), human colonic cells (Caco-2), human hepatoma cells (HepG2), and hamster lung 

cells (V79) (44). Similarly, Jaafari et al. (45) determined that carvacrol, thymol, carveol, carvone, eugenol and 

isopulegol were cytotoxic activity on murine mastocytoma (P-815), human chronic myelogenous leukemia (K-

562), acute T lymphoblastoid leukemia (CEM), human breast adenocarcinoma (MCF-7) cells. Besides, authors 

indicated that the carvacrol is the most cytotoxic monoterpene. Jin et al. (46) indicated geraniol inhibited the 

proliferation in BXPC-3 human pancreatic cancer cell. In 2017, geraniol was performed a significant reduction in 

cell viability of human hepatoma (HepG2) cell line and in peripheral blood mononuclear cells (2). 

 

The mechanism of cytotoxicity of monoterpenes is currenlty unknown. However, some studies reported that many 

cancer cells are characterized by severe changes in energy metabolism, mitochondrial overproduction and 

permanent oxidative stress (3, 47). Because of essential oils capacity to interfere with mitochondrial functions, 

may add prooxidant effects and thus become genuine anticancer agents (3). 

 

Conclusion 
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In the present study, the cytotoxic potential of monoterpenes Beta-Citronellol and (-)-Menthone were evaluated 

using MTT assay in MCF-7 cell line. In literature, this is the first study to determine the cytotoxic effects of Beta-

Citronellol and (-)-Menthone on MCF-7 cells. Based on our findings, both monoterpenes exhibit cytotoxic effects 

on MCF-7 cells. Therefore, further investigations are needed in order to assess the cytotoxicity on human and 

ensure its safety. 

  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

2074 
 

References 

 
1. Gherlardini C. Galeotti N. Mazzanti G. Local anaesthetic activity of monoterpenes and phenylpropanes 

of essential oils. Planta Medica. 2001; 67: 564–566. 
 

2. Queiroz TB. Santos GF. Ventura SC. Hiruma-Lima CA. Gaivão IOM. Maistro EL. Cytotoxic and 
genotoxic potential of geraniol in peripheral blood mononuclear cells and human hepatoma cell line 
(HepG2). Genetics and Molecular Research. 2017; 16 (3): gmr16039777, DOI 
http://dx.doi.org/10.4238/gmr16039777. 

 
3. Bakkali F. Averbeck S. Averbeck D. Idaomar M. Biological effects of essential oils-a review. Food and 

Chemical Toxicology. 2008; 46: 446-475 https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.09.106. 
 

4. Slamenova D. Horvathova E.  Wsolova L. Sramkova M. Navarova J. Investigation of anti-oxidative, 
cytotoxic, DNA-damaging and DNA-protective effects of plant volatiles eugenol and borneol in human-
derived HepG2, Caco-2 and VH10 cell lines. Mutation Research. 2009; 677: 46–52.  

 
5. Unlu M. Ergene E. Unlu GV. Zeytinoglu HS. Vural N. Composition, antimicrobial activity and in vitro 

cytotoxicity of essential oil from Cinnamomum zeylanicum Blume (Lauraceae). Food and Chemical 
Toxicology. 2010; 48: 3274–3280. 

 
6. Balasundram N, Sundram K, Samman S. Phenolic compounds in plants and agri-industrial by-products: 

Antioxidant activity, occurrence, and potential uses. Food Chemistry. 2006;  99(1): 191-203. 
 

7. Alu’datt MH. Rababah T. Alhamad MN. Al-Mahasneh MA. Almajwal A. Gammoh S.  Ereifej K. Johargy 
A. Alli I. A review of phenolic compounds in oil-bearing plants: Distribution, identification and 
occurrence of phenolic compounds. Food Chemistry. 2017; 218: 99–106. 

 
8. Crowell PL. Prevention and therapy of cancer by diethary monoterpenes. The Journal of Nutrition. 

1999;129: 775S–778S. 
 

9. Lampe JW. Spicing up a vegetarian diet: chemopreventive effects of phytochemicals. American Society 
for Clinical Nutrition. 2003; 78, 579S–583S. 
 

10. Nikolic B. Mitic-Culafic D. Vukovic-Gacic B. Knezevic-Vukcevic J. Modulation of genotoxicity and 
DNA repair by plant monoterpenes camphor, eucalyptol and thujone in Escherichia coli and mammalian 
cells. Food and Chemical Toxicology. 2011;  49: 2035-2045. 
 

11. Ribeiro-Filho HV. Silva de CMS. Siqueira de RB. Lahlou S. Santos AA. Magalhães PJ C. Biphasic 
cardiovascularandrespiratoryeffectsinducedby β-citronellol. European Journal of Pharmacology. 2016. 
775: 96–105. 
 

12. Elsharif SA. Buettner A. Influence of the chemical structure on the odor characters of β-citronellol and 
its oxygenated derivatives. Food Chemistry. 2017; 232: 704–711. 
 

13. Murakami A. Furukawa J. Kawasaki Y. Ota R. Flavoring agent with natural fruit-like hop aroma and 
manufacturing method of beverages. In: Kirin Brewery Co., Ltd. Japan. 2013; pp. 19. 
 

14. Brito RG. Guimarães AG. Quintans JSS. Santos MRV. Sousa DP. Badaue-Passos D. Quintans LJ 
Citronellol, a monoterpene alcohol, reduces nociceptive and inflammatory activities in rodents. Journal 
of Natural Medicines. 2012; 66 (4): 637–644. 
 

15. Kamatou GPP. Vermaak I. Viljoen AM. Lawrence BM. Menthol: A simple monoterpene with remarkable 
biological properties. Phytochemistry. 2013. 96: 15–25. 
 

16. Croteau RB. Davis EM. Ringer KL. Wildung MR. (-)-Menthol biosynthesis and molecular genetics. 
Naturwissenschaften. 2005; 92:562–577. 
 

http://dx.doi.org/10.4238/gmr16039777
https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.09.106


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

2075 
 

17. Lawrence BM. The story of India’s mint oils and menthol. Perfumer and Flavorist. 2013; 38 (1): 26–35. 
 

18. Thoppil RJ. Bishayee A. Terpenoids as potential chemopreventive and therapeutic agents in liver cancer. 
World journal of hepatology. 2011; 3: 228-249.  
 

19. Murthy KNC. Jayaprakasha GK. Patil BS. D-limonene rich volatile oil from blood oranges inhibits 
angiogenesis, metastasis and cell death in human colon cancer cells. Life Sciences. 2012; 91: 429- 439. 
 

20. Steward WP. Brown K. Cancer chemoprevention: a rapidly evolving field. British Journal of Cancer. 
2013; 109: 1-7. 
 

21. Maßberg D. Simon A. Häussinger D. Keitel V. Gisselmann G. Conrad H. Hatt H. Monoterpene (-)-
citronellal affects hepatocarcinoma cell signaling via an olfactory receptor. Archives of Biochemistry and 
Biophysics. 2015. 566: 100–109. 
 

22. Meng C. He Y. Wei Z. Lu Y. Du F. Ou G. Wang N. Luo XG. Ma W. Zhang TC. He H. MRTF-A mediates 
the activation of COL1A1 expression stimulated by multiple signaling pathways in human breast cancer 
cells. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018; 104: 718-728. 
 

23. Song Y. Lu M. Qiu H. Yin J. Luo K. Zhang Z. Jia X. Zheng G. Liu H. He Z. Activation of FOXO3a 
reverses 5-Fluorouracil resistance in human breast cancer cells. Experimental and Molecular Pathology. 
2018; 105: 57–62. 
 

24. https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/c83201?lang=en&region=TR 
 

25. https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/218235?lang=en&region=TR 
 

26. Mossman T. Rapid colometric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and 
cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods. 1983; 65: 55-63. 

 
27. Mamur S. Yuzbasioglu D. Yılmaz S. Erikel E. Unal, F. Assessment of Cytotoxic and Genotoxic Effects 

of Enniatin-A In Vitro. Food Additives & Contaminants: Part A. 2018; 35 (8): 1633-1644, 
https://doi.org/10.1080/19440049.2018.1486513. 
 

28. Liu SJ. Liao ZX. Liu C. Sun JY. Chemical constituents, anticancer, antimicrobial and antioxidant 
activities of essential oil from Anaphalis lacteal grown in Qinghai-Tibet Plateau. Natural Product 
Research. 2015; 29: 1369-1371. 
 

29. Rabi T. Bishayee A. Terpenoids and breast cancer chemoprevention. Breast Cancer Research and 
Treatment. 2009; 115: 223-239.  

 
30. Yuri T. Danbara N. Tsujita-Kyutoku M. Kiyozuka Y. Senzaki H. Shikata N. Kanzaki H. Tsubura A. 

Perillyl alcohol inhibits human breast cancer cell growth in vitro and in vivo. Breast Cancer Research 
and Treatment. 2004; 84: 251–260. 

 
31. Xu M. Floyd HS. Greth SM. Chang WCL. Lohman K. Stoyanova R. Kucera GL. Kute TE. Willingham MC. 

Miller MS. Perillyl alcohol-mediated inhibition of lung cancer cell line proliferation: potential 
mechanisms for its chemotherapeutic effects. Toxicology and Applied Pharmacology. 2004; 195: 
232–246. 

 
32. Yeruva L. Pierre KJ. Elegbede A. Wang RC. Carper SW. Perillyl alcohol and perillic acid induced cell 

cycle arrest and apoptosis in non small cell lung cancer cells. Cancer Letters. 2007; 257: 216–226. 
 

33. Wiseman DA. Werner SR. Crowell PL. Cell cycle arrest by the isoprenoids perillyl alcohol, geraniol, 
and farnesol is mediated by p21(Cip1) and p27(Kip1) in human pancreatic adenocarcinoma cells. 
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics. 2007; 320:  1163-1170. 
 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/c83201?lang=en&region=TR
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/218235?lang=en&region=TR
https://doi.org/10.1080/19440049.2018.1486513


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

2076 
 

34. Jayaprakasha GK. Murthy KNC. Demarais R. Patil BS. Inhibition of prostate cancer (LNCaP) cell 
proliferation by volatile components from Nagami kumquats. Planta Medica. 2012. 78: 974-980. 
 

35. Goyary D. Chattopadhyay P. Giri S. Aher V. Upadhyay A. Veer V. Ochratoxin A induces cytotoxicity, 
DNA damage and apoptosis in rat hepatocyte primary cell culture at nanomolar concentration. 
World Mycotoxin Journal. 2014; 7:379–386. 
 

36. Riss TL. Moravec RA. Niles AL. Duellman S. Benink HA. Worzella TJ. Minor L. Cell Viability Assays. 
Assay Guidance Manual, 2016; 1-31. 
 

37. Ahmad J. Alhadlaq HA. Alshamsan A. Siddiqui MA. Saquib Q. Khan ST. Wahab R. Al-Khedhairy 
AA. Musarrat J. Akhtar MJ. Ahamed M. Differential cytotoxicity of copper ferrite nanoparticles in 
different human cells. Journal of Applied Toxicology. 2016; 36(10): 1284-1293, doi: 
10.1002/jat.3299. 
 

38. Wattenberg LW. Inhibition of azoxymethane-induced neoplasia of the large bowel by 3-hydroxy-
3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene (nerolidol). Carcinogenesis. 1991; 12:151-152. 
 

39. Lu HF. Liu JY. Hsueh SC. Yang YY. Yang JS. Tan TW. Kok LF. Lu CC. Lan SH. Wu SY. Liao SS. Ip 
SW. Chung JG. (−)-Menthol inhibits WEHI-3 leukemia cells in vitro and in vivo,” In Vivo. 2007; 21 
(2): 285–289. 
 

40. Lin JP. Lu HF. Lee JH. Lin JG. Hsia TC. Wu LT. Chung JG. Menthol inhibits DNA topoisomerases I, II 
alpha and beta and promotes NF-kappaB expression in human gastric cancer SNU-5 cells. 
Anticancer Research. 2005; 25: 2069–2074. 
 

41. Park EJ. Kim SH. Kim BJ. Kim SY. So I. Jeon JH. Menthol enhances an antiproliferative activity of 
1𝛼,25-dihydroxyvitamin D3 in LNCaP cells. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. 2009; 44 
(2):125–130. 
 

42. Wang Y. Wang X. Yang Z. Zhu G. Chen D. Meng Z. Menthol inhibits the proliferation and motility of 
prostate cancer DU145 cells. Pathology Oncology Research. 2005; 18 (4): 903-910. 
 

43. Jaafari A. Mouse HA. Rakib EM. M’barek LA.  Tilaoui M. Benbakhta C. Boulli A. Abbad A. Zyad A. 
Chemical composition and antitumor activity of different wild varieties of Moroccan thyme. Revista 
Brasileira de Farmacognosia. 2007; 17: 477–491. 
 

44. Slamenova D. Horvathova E. Sramkova M.  Marsalkova L. DNA-protective effects of two components 
of essential plant oils carvacrol and thymol onmammaliancells cultured invitro. Neoplasma. 2007; 
54: 108–112. 
 

45. Jaafari A. Tilaoui M. Mouse HA. M’bark LA. Aboufatima R. Chait A. Lepoivre M. Zyad A. Comparative 
study of the antitumor effect of natural monoterpenes: relationship to cell cycle analysis. Revista 
Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy. 2012; 22(3): 534-540. 
 

46. Jin X.  Sun J. Miao X. Liu G. Zhong D. Inhibitory effect of geraniol in combination with gemcitabine 
on proliferation of BXPC-3 human pancreatic cancer cells. Journal of International Medical Research. 
2013; 41(4) 993–1001. 
 

47. Czarnecka AM. Golik P. Bartnik E. Mitochondrial DNA mutations in human neoplasia. Journal of 
Applied Genetics. 2006, 47: 67–78. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siddiqui%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saquib%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wahab%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Khedhairy%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Khedhairy%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musarrat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akhtar%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahamed%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kok%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lan%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liao%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ip%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ip%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17436578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16158947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsia%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16158947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16158947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16158947


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

2077 
 

248-) KADMIYUM VE NIKEL STRESI ALTINDAKI KAMIŞSI YUMAĞIN (FESTUCA 

ARUNDINACEA SCHREB.)  ÇIMLENMESI VE FIDE GELIŞIMI ÜZERINE PRIMING 

UYGULAMALARININ ETKISI 

 

Melek AKAR1, İbrahim ATIŞ2,* 
1)Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD Antakya/Hatay 
2)Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/Hatay 

 

Özet 

Bu çalışma kamışsı yumağın kadmiyum ve nikelin farklı dozlarındaki çimlenme ve fide gelişimi üzerine farklı 

priming uygulamalarının etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma laboratuvar koşullarında 

yürütülmüştür. Araştırmada iki ağır metalin (Kadmiyum (Cd) ve Nikel (Ni)) 3 farklı konsantrasyonu (75, 150, 300 

mg l-1) ile destile su kontrol uygulaması olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca ağır metal uygulamaları altında priming 

uygulamalarının çimlenmeye etkisini belirlemek amacıyla % 2’lik KNO3, 500 ppm GA3 ve Hydropriming 

uygulamaları priming uygulamaları olarak kullanılmıştır. Araştırma tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme 

desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve yürütülmüştür. Kamışsı yumakta fide özellikleri ve çimlenme 

özellikleri artan metal dozlarından olumsuz yönde etkilenmiştir. Kamışsı yumak kök uzunluğu KNO3 

uygulamalarında diğerlerinden daha yüksek olmuştur. Fide uzunluğu ve fide ağırlığı ise GA3 uygulaması ile 

artmıştır. Kamışsı yumağın çimlenme özellikleri üzerine nikelin olumsuz etkilerinin kadmiyumdan daha yüksek 

olduğu belirlemiştir. Her iki metal türünün de artan dozları ile birlikte kamışsı yumağın çimlenmesi olumsuz 

etkilenmiştir. Bununla birlikte, uyarıcı olarak kullanılan GA3 ve KNO3’ün özellikle yüksek ağır metal dozlarında 

kamışsı yumağın çimlenme özelliklerini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu durum ağır metal varlığında 

GA3 ve KNO3 açısından kamışsı yumağın çimlenme özellikleri üzerinde beklenen etkiyi göstermemiştir. 

 

The Effects of Seed Priming Pretreatments on Germination and Seedling Growth in Tall Fescue under 

Cadmium and Nickel Stress 

 

Abstract 

The aims of this study were to investigate effects of  priming treatments  on germination and seedling growth in 

tall fescue infected with different levels (0, 75, 150 and 300 mg l-1) of cadmium and nickel. The study was 

conducted under laboratory conditions.  In the study, two heavy metal kinds (Cadmium (Cd) and Nickel (Ni)) were 

considered 3 different concentrations (75, 150, 300 mg l -1) and distillate water as control treatment. To determine 

the effect of germination priming under heavy metal stress, 2% KNO3, 500 ppm GA3 and hydropriming were used  

as priming pretreatments. The research was performed as factorial arrangement of completely randomized design 

with four replications. Seedling characteristics and germination properties were  adversely affected by increasing 

metal doses in tall fescue. The root length determined in KNO3 treatment was higher than others. The seedling 

length and seedling weight increased with GA3 treatments. The negatively effects on germination of nickel were 

greater than cadmium.The germination of tall fescue was negativelly affected with increased both cadmium and 

nickel doses. Germination at high doses of heavy metals was negatively affected by priming treatments. This 
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stuation demonstrated that effects of GA3 and KNO3 treatments were unfavorable in specially higher heavy metal 

doses. Both germination and seedling properties of tall fescue were negativelly affected with increased heavy metal 

doses. There wasn't positively effect on germination of tall fescue of priming treatments, while shoot and root 

growing were positively affected by GA3 treatment. Effects of GA3 and KNO3 treatments were unfavorable in 

specially higher heavy metal doses. 

Giriş 

Toprak, su ve havada değişik oranlarda bulunabilen belirli konsantrasyonun üzerinde 

kirliliğe yol açan ağır metaller bitki üzerinde strese neden olan önemli abiyotik stres 

etmenlerinin başında gelmektedir. Ağır metaller içerisinde 20 kadar element ekolojik açıdan 

dikkati çekmekte (Fe, Mn, Zn, Cu, V, Mo, Co, Ni, Cr, Pb, Be, Cd, Tl, Sb, Se, Sn, Ag, As, Hg, 

Al ) ve bunların bir kısmı, bitki ve hayvanlar için mikrobesin ( Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Ni) 

maddesi olabilmekte ve belirli sınırı aşmadığı sürece toksik olmamaktadırlar (Okcu, Tozlu, 

Kumlay, & Pehluvan, 2009). Bunlardan Kadmiyum (Cd), günümüzde çeşitli kullanım alanlarıyla ve 

çevre kirliliğindeki önemli rolü ile gündeme gelmiş oldukça toksik bir metaldir. Kadmiyumun 

son zamanlarda bir kirletici olarak bu denli gündemde olmasının temel nedeni çok düşük 

dozlarda bile toksik olması ve biyolojik yarı ömrünün uzun olmasıdır  (Lyons-Alcantara, 

Tarazona, & Mothersill, 1996; Okcu vd., 2009). Farklı bitki türleri ile yapılan araştırma 

sonuçları bitkilerin artan kadmiyum dozlarından olumsuz etkilendiğini ancak türlerin 

kadmiyuma tolerans eşiklerinin farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (Houshmandfar & 

Moragebi, 2011; Kabir, Iqbal, Muhammad, &Farooki, 2008; Peralta vd., 2001; Smiri, 2011). 

Nikel (Ni) düşük dozları bitki için gerekli iken artan endüstriyel faaliyetler, mineral 

ve organik gübreler, kimyasal ilaçlar ile yerleşim yeri ve endüstri atıkları ile ekolojik 

çevrede miktarının arttığı (Zornoza, Robbles, & Martin, 1999), bunun sonucunda aşırı 

konsantrasyonlarının bitkilerde olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir (Erdoğan, 2005). 

Dolayısıyla bitki türlerin farklı stres koşullarına gösterdikleri tepkiler birbirinden 

farklıdır ve bu tepkilerin ayrı ayrı ortaya konulması gerekmektedir. Bu tepkilerin bilinmesi 

belirli bir alanda bitkinin başarılı şekilde yetişip yetişmeyeceğini ortaya koyar. Bu stres 

koşullarının varlığında gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Stres koşullarının varlığında 

çimlenmenin sağlanabilmesinde uyarıcı uygulamaları başarılı sonuçlar verebilmektedir.  

Uyarıcı uygulamalarında KNO3, PEG (Mavi, Karaca, & Yetişir, 2010), CuSO4 (Patade, Maya, & 

Zakwan, 2011) ve GA3 (Mavi, Ermiş, & Demir, 2006) gibi ajanlar kullanılmaktadır. Günümüzde 

uyarıcı tekniklerindeki gelişmeler sayesinde tohum ekimi ve fide çıkışı arasındaki dönemde 

karşılaşılan problemler ortadan kaldırılabilmekte, ekim ile çıkış arasındaki zaman 

kısaltılabilmekte, uniform fide çıkışı sağlanabilmekte, düşük ve yüksek sıcaklık, 

termodormansi (Sung, Cantliffe, & Nagata, 1998), tuzluluk gibi çeşitli abiyotik stres 
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koşullarının çimlenme üzerine olumsuz etkileri azaltılabilmekte ve depolama sırasındaki 

yaşlanmanın seyri yavaşlatılarak depolama süresi uzatılabilmektedir (Khan 1992). 

Yeşil alan bitkileri çevre koruma ve kirliliğin azaltılması bakımından büyük öneme 

sahiptir. Özellikle yıl içerisinde çok kez yapılan biçimlerle ortamda bulunan ağır metallerin 

uzaklaşması sağlanabilmektedir (Duo, Gao, & Zhao, 2005). Yeşil alan tesisinde en fazla 

kullanılan bitkiler çok yıllık serin mevsim buğdaygilleri içerisinde yer almakta ve kamışsı 

yumak  (Festuca arundinaceae Schreb.) bu amaçla en fazla tercih edilen bitki türlerinin 

başında gelmektedir (Açıkgöz, 1994; Avcıoğlu, 1997). Bu türlerin özellikle insan faaliyetinin 

yoğun olduğu yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinde yeşil alan tesisinde kullanılması, bu 

bitkilerin ortamda bulunabilecek stres faktörlerine tepkisinin bilinmesini gerektirmektedir. 

Bu çalışmada yeşil alan tesisinde sıklıkla tercih edilen kamışsı yumağın nikel ve 

kadmiyumun faklı dozlarındaki çimlenme özelliklerinin belirlenmesi ve bu stres koşulları 

altında çimlenmenin teşvik edilmesi amacıyla uyarıcı materyali olarak KNO3 ve GA3’ ün 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Araştırmada, Kadmiyum (Cd) ve Nikel (Ni)’in 3 farklı konsantrasyonu (75, 150, 300 mg l-1) ile destile su 

kontrol uygulaması olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca ağır metal stresi altında uyarıcı uygulamalarının çimlenmeye 

etkisini tespit etmek amacıyla %2’lik KNO3 ve 500 ppm GA3 uyarıcı ajanı olarak kullanılmıştır. Uyarıcı 

uygulaması, yüzey sterilizasyonu (% 1’lik sodium hypochloride çözeltisi ile 10 dakika) uygulanan tohumların 

belirtilen dozlarda hazırlanan KNO3 ve GA3 çözeltilerinde 2 gün (48 saat) süreyle 25 °C’ de bekletilmesi şeklinde 

uygulanmıştır. Ayrıca kontrol grubu olarak uyarıcı muamelesi yapılmayan bir grup sterilizasyon sonrası 48 saat 

uyarıcı uygulamaları ile aynı koşullarda saf suda (Hydropriming) bekletildikten sonra ekimi yapılmak üzere 

hazırlanmıştır. Bu işlemlere tabi tutulan tohumlar, 9 cm çapındaki petri kapları içine iki kat olarak yerleştirilen 

filtre kâğıdı üzerine, her petriye 25 tohum gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Ağır metallerin 75, 150, 300 mg l-

1dozlarında hazırlanan stok çözeltisinden 10 ml ve kontrol uygulamaları için 10 ml saf su ilave edilmiştir. Kenarları 

parafilmle kapatılan, petri kapları, 25 ±1 °C sıcaklığa ayarlı iklim dolabına yerleştirilmiştir. Denemede çimlenme 

sayımları 14. güne kadar yapılmış olup, 14. günde her petride çimlenen 10 bitkide fide ölçümleri yapılmıştır. 

Çimlenme oranı (ÇO) Akıncı ve Akıncı, 2010 tarafından , Çimlenme indeksi (Çİ) Wang, Yu, Nan,  ve Lui (2004) 

tarafından  ve ortalama çimlenme süresi (OÇS)  ise Ellis ve Roberts (1980) tarafından belirtilen formüllere göre 

hesaplanmıştır. 

Elde edilen veriler MSTAT-C istatistik paket programı kullanılarak tesadüf parselleri deneme desenine 

uygun olarak varyans analizine tabi tutulmuş ve istatistiksel olarak önemli çıkan faktör ortalamaları Duncan çoklu 

karşılaştırma testi ile gruplandırılmıştır.  

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Çimlenme oranı (%) 
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Kamışsı yumağın farklı metal türü,  metal dozu ve ön muamele uygulamalarında belirlenen çimlenme oranı 

değerleri ve Duncan testine göre oluşan gruplar Çizelge 1’de verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ağır metal 

türüne bağlı olarak çimlenme oranlarının önemli farklılık gösterdiği, kadmiyum stresi altında kamışsı yumağın 

çimlenme oranının (% 53.75) nikel stresi altındaki bitkilerde belirlenen çimlenme oranından (% 45.83) önemli 

derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Nitekim Houshmandfar ve Moraghebi (2010) ve Peralta-Videa, de la Rosa, 

Gonzalez ve Gardea-Torresdey (2004) nikelin bitki fideleri üzerindeki ölümcül etkilerinin kadmiyumdan daha 

fazla olduğunu bildirmişlerdir. Bununla birlikte çimlenme döneminde sebze türlerinin gelişimi üzerine ağır 

metallerin etkilerini araştırdıkları çalışmada Çalışkan (2009) kadmiyumun nikelden daha toksik etkiye sahip 

olduğunu bildirmiştir. 

Ağır metal dozlarındaki artışa bağlı olarak çimlenme oranları önemli farklılık göstermiştir. Artan dozlara 

bağlı olarak (0, 75, 150 ve 300 mg/l için sırasıyla) çimlenme oranları % 66.67, % 53.61, % 46.39 ve % 32.50 

olarak belirlenmiştir. Artan doza bağlı olarak kamışsı yumağın çimlenme oranlarında sürekli bir düşüş meydana 

gelmiştir. Tüm ağır metal uygulamaları kontrole göre önemli derecede düşük çimlenme oranı değerine sahip 

olmuştur. 75 ve 150 mg/l ağır metal dozunda belirlenen çimlenme oranı değeri istatistiksel olarak farksız olurken, 

300 mg/l dozunda belirlenen değer diğerlerinden önemli derecede düşük olmuştur. Çimlenme oranı, artan ağır 

metal dozlarına göre sırasıyla kontrolden %19, %30 ve % 51 daha düşük olmuştur. Ortamda ağır metallerin 

bulunmasının ve artan dozlarda bitkilerin çimlenmeleri üzerindeki olumsuz etkinin arttığı diğer araştırıcılar 

tarafından da bildirilmiştir (Çalışkan, 2009; Housmandfar &  Moraghebi, 2011; Kabir vd., 2008). 

 
Çizelge 1. Farklı Ağır Metal Türü, Metal Dozu Ve Ön Muamele Uygulamalarında Belirlenen Çimlenme 

Oranı Değerleri (%) 
  

Metal Dozu 
Metal Türü ORTALAMA 

(Ön Muamele) Kadmiyum Nikel 

Ö
n 

M
ua

m
el

e 

Hydropriming 

0 mg/l 66.67 a⸸ 66.67 a 

60.52 A* 
75 mg/l 66.67 a 63.34 a 
150 mg/l 68.34 a 50.00 a-c 
300 mg/l 48.33 a-d 53.34 ab 

GA3 

0 mg/l 70.00 a 70.00 a 

44.17 B 
75 mg/l 66.67 a 28.33 de 
150 mg/l 31.67 c-e 33.33 b-e 
300 mg/l 18.33 e 35.00 b-e 

 KNO3 

0 mg/l 63.34 a 63.34 a 

44.79 B 
75 mg/l 66.67 a 30.00 c-e 
150 mg/l 63.34 a 31.67 c-e 
300 mg/l 14.98 e 25.00 e 

ORTALAMA  (Metal Türü) 53.75 A+ 45.83 B  
ORTALAMA  (Metal 
Dozu) 

0 mg/l 75 mg/l 150 mg/l 300 mg/l 

66.67 A++ 53.61 B 46.39 B 32.50 C 
*) Aynı sütun içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
+)  Aynı satır içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
++) Aynı satır içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 

⸸) Aynı satır ve sütun içerisinde farklı küçük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
 

Uygulanan ön muamele işlemleri kamışsı yumağın çimlenme oranı üzerinde önemli farklılıklar oluşmasına 

neden olmuştur (Çizelge 1). Hydropriming uygulamalarında, çimlenme oranı GA3 ve KNO3 ile ön muameleye tabi 

tutulan tohumlardan daha yüksek olmuştur. Saf suda bekletilen tohumlarda ortalama çimlenme oranı % 60.52 

olurken,  GA3 ve KNO3 uygulamasında ise çimlenme oranları sırasıyla % 44.17 ve 44.79 olarak belirlenmiştir. Bu 
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durum ağır metallerle birlikte ortamda bulunan çimlenme uyarıcıların olumsuz etkide de bulunabileceğini 

göstermektedir. 

Çimlenme oranı değerlerine uygulanan varyans analizi sonuçları  çimlenme oranı üzerine metal türü x metal 

dozu ikili interaksiyonunun etkisinin önemli olduğunu göstermiştir. Çizelge 2’de izlendiği gibi, her iki metal 

türünde de artan dozlara bağlı olarak kamışsı yumağın çimlenme oranı önemli derecede azalma eğilimi 

göstermiştir. Kadmiyum stresi altındaki bitkilerde 75 mg/l dozundaki çimlenme oranı kontrolde tespit edilen 

değerle aynı olurken, kadmiyum dozunun 150 ve 300 mg/l’ye çıkması çimlenme oranının önemlide derecede 

azalmasına neden olmuştur. Nikel stresi altındaki bitkilerde çimlenme oranı kontrolden önemli derecede düşük 

olurken, farklı nikel dozlarında belirlenen kamışsı yumak çimlenme oranları istatistiksel olarak benzer olmuştur. 

 

Çizelge 2. Farklı Metal Türü X Metal Dozu İnteraksiyonu Sonucu Belirlenen Çimlenme Oranı Değerleri 

(%) 
 

Metal Türü 

Metal Dozu 

Kontrol 75 mg/lt 150 mg/lt 300mg/lt 

Kadmiyum 66.67  a* 66.67 a 54.45 b 27.22 D 

Nikel 66.67 a 40.56 c 38.33 cd 37.78 cd 

*) Aynı satır ve sütun içerisinde farklı küçük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
 

Çimlenme oranı değerlerine uygulanan varyans analiz sonuçları metal dozu x ön muamele ikili 

interaksiyonun önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Çizelge 3’de izlendiği gibi ağır metal uygulaması 

yapılmayan uygulamalar yüksek çimlenme oranlarına sahip olurken, ağır metal dozlarına bağlı olarak uyarıcı ön 

uygulamalarına bağlı olarak çimlenme oranları farklı eğilimler göstermiştir. Saf suda bekletilen tohumlarda 

çimlenme oranı 75 ve 150 mg/l ağır metal dozlarında kontrolle istatistiksel olarak benzer olmuştur. GA3 ve KNO3 

ön uygulaması yapılan tohumların çimlenme oranı da artan metal dozu ile azalma eğilimi göstermiştir. Hem GA3 

hem de KNO3 ön uygulamasına tabi tutulan tohumlarda kontrol uygulamasında belirlenen çimlenme oranı ağır 

metal uygulamalarının tümünde belirlenen çimlenme oranlarından önemli derecede yüksek olmuştur. 

 

Çizelge 3. Farklı Metal Dozu X Ön Muamele İnteraksiyonu Sonucu Belirlenen Çimlenme Oranı Değerleri 

(%) 
 

Metal Türü 

Metal Dozu 

Kontrol 75 mg/lt 150 mg/lt 300mg/lt 

Hydropriming 66.67 a* 65.00 a 59.17 a-c 50.83 bc 

GA3 70.00 a 47.50 c 32.50 d 26.67 d 

KNO3 63.34 a 48.33 c 47.50 c 20.00 d 

*) Aynı satır ve sütun içerisinde farklı küçük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
 

Kontrol uygulamalarında belirlenen çimlenme oranları her üç uyarıcı ön uygulaması için benzer olurken, 

ağır metal uygulamalarında tüm dozlarda saf suda bekletilen tohumlarda diğer ön uygulamalardan daha yüksek 
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çimlenme oranları elde edilmiştir. Bu durum kamışsı yumağın ağır metalle bulaşık alanlarda GA3 ve KNO3’ün 

uyarıcı olarak kullanılmasının uygun olmadığını göstermiştir. 

 

Çimlenme indeksi  

Metal türlerine bağlı olarak çimlenme indeksinde önemli farklılıklar meydana gelmiştir (Çizelge 4). 

Kadmiyum stresi altındaki bitkilerde belirlenen çimlenme indeksi değeri 1.75 olurken, nikel stresi altındaki 

bitkilerde belirlenen ortalama çimlenme indeksi değeri 1.42 olarak tespit edilmiştir. Nitekim Çalışkan (2009), ağır 

metallerin çimlenme üzerindeki olumsuz etkilerinin metalin türüne ve dozuna bağlı olarak farklılık gösterebildiğini 

bildirmiştir. 

Bitkilerin artan ağır metale maruz kalması çimlenme indeksinde kontrole göre önemli bir azalmaya neden 

olmuştur. Kontrol uygulamasında 2.21 olan çimlenme indeksi değeri, 75, 150 ve 300 mg/l ağır metal dozları için 

sırasıyla 1.73, 1.40 ve 0.98 olarak belirlenmiştir. Ağır metal dozundaki her bir artış kamışsı yumak çimlenme 

oranını bir önceki doza göre önemli derecede azaltmıştır (Çizelge 4). Ağır metale maruz kalan bitkilerin çimlenme 

indeksinde önemli azalmaların meydana geldiği Akıncı ve Akıncı (2011) ve Çalışkan (2009) tarafından da 

bildirilmiştir.  

Uyarıcı ön muamelelerinin ise çimlenme indeksi üzerindeki etkisinin önemli olduğunu göstermiştir. Ön 

muamele uygulamalarına bağlı olarak çimlenme indeksi değerleri 1.35 ile 1.94 arasında değişim göstermiştir 

(Çizelge 4.). Ön muamele işlemlerinde Hydropriming uygulamasında belirlenen çimlenme indeksi değeri 1.94 ile 

ilk sırada yer alırken, bunu 1.46 ile GA3 uygulaması takip etmiş ve KNO3 uygulamasında belirlen fide uzunluğu 

değeri (1.35) ise son sırada yer almıştır. Espanany, Fallah ve Tadayyon (2016) benzer şekilde ağır metal varlığında 

farklı uyarıcı uygulamalarının etkisinin farklılık gösterdiğini bildirmişlerdir.   

 

Çizelge 4. Farklı Ağır Metal Türü, Metal Dozu Ve Ön Muamele Uygulamalarında Belirlenen Çimlenme 

İndeksi Değerleri 
  

Metal Dozu 
Metal Türü ORTALAMA 

(Ön Muamele) Kadmiyum Nikel 

Ö
n 

M
ua

m
el

e 

Hydropriming 

0 mg/l 2.37 2.37 

1.94 A* 75 mg/l 2.17 1.60 
150 mg/l 1.99 1.84 
300 mg/l 1.70 1.48 

GA3 

0 mg/l 2.47 2.47 

1.46 B 
75 mg/l 2.23 0.72 
150 mg/l 1.33 0.74 
300 mg/l 0.64 1.05 

 KNO3 

0 mg/l 1.81 1.81 

1.35 B 
75 mg/l 2.16 1.53 
150 mg/l 1.72 0.78 
300 mg/l 0.37 0.66 

ORTALAMA  (Metal Türü) 1.75 A+ 1.42 B  
ORTALAMA  (Metal 
Dozu) 

0 mg/l 75 mg/l 150 mg/l 300 mg/l 

2.21 A++ 1.73 B 1.40 C 0.98 D 
*) Aynı sütun içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
+)  Aynı satır içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
++) Aynı satır içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır.  
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Varyans analiz sonuçları metal türü x metal dozu interaksiyonunun çimlenme indeksi üzerine önemli etkiye 

sahip olduğunu göstermiştir. Her iki metal türünde de ortamın ağır metalle bulaşık olması çimlenme indeksi önemli 

derecede azaltmış ve 75 mg/l kadmiyum uygulaması hariç tüm ağır metal uygulamalarında belirlenen çimlenme 

indeksi değerleri kontrole göre önemli derecede düşük olmuştur. 75, 150 ve 300 mg/l nikel uygulamalarının 

çimlenme indeksi değerleri istatistiksel olarak farksız olurken, kadmiyum uygulamalarında kadmiyum dozunun 

150 mg/l’ye çıkması çimlenme indeksini önemli derecede azaltmıştır. 300 mg/l kadmiyum dozu tüm kadmiyum 

uygulamalarından önemli derecede düşük çimlenme indeksi değerine sahip olmuştur (Çizelge 5).  

 

Çizelge 5. Farklı Metal Türü X Metal Dozu İnteraksiyonu Sonucu Belirlenen Çimlenme İndeksi Değerleri 

(%) 
 

Metal Türü 

Metal Dozu 

Kontrol 75 mg/lt 150 mg/lt 300mg/lt 

Kadmiyum 2.21 a* 2.18 a 1.68 b 0.90 c 

Nikel 2.12  a 1.28 c 1.12 c 1.07 c 

*) Aynı satır ve sütun içerisinde farklı küçük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
 

Çimlenme indeksi değerlerine uygulanan varyans analiz sonuçları metal dozu x ön muamele 

interaksiyonunun etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermiştir. Kontrol uygulamasında KNO3 ön 

muamelesinde belirlenen kamışsı yumak çimlenme indeksi değeri diğer iki uyarıcı ön muamelesinde belirlenen 

değerden önemli derecede düşük olmuştur. Ağır metal dozunun 75 mg/l ye çıkması ile KNO3 uyarıcı ön 

uygulamasında kontrole göre önemli bir azalma meydana gelmezken, Hydropriming ve KNO3 uygulamalarında 

kontrole göre önemli düşüş meydana gelmiştir. Bununla birlikte Hydropriming uygulamasında belirlenen 

çimlenme indeksi değeri 75, 150 ve 300 mg/l dozları için istatistiksel olarak benzer olmuştur. Buna karşılık, GA3 

ve KNO3 uyarıcı ön uygulamalarında artan dozlara bağlı olarak kamışsı yumak çimlenme indeksi değerinde önemli 

azalmalar meydana gelmiştir (Çizelge 6). Bu durum kamışsı yumağın ağır metalle bulaşık alanlarda GA3 ve 

KNO3’ün uyarıcı olarak kullanılmasının uygun olmadığını göstermiştir. 

 

Çizelge 6. Farklı Metal Dozu X Ön Muamele İnteraksiyonu Sonucu Belirlenen Çimlenme İndeksi Değerleri 
 

Metal Türü 

Metal Dozu 

Kontrol 75 mg/lt 150 mg/lt 300mg/lt 

Hydropriming 2.37 a* 1.88 b 1.92 b 1.59 bc 

GA3 2.47 a 1.48 b-d 1.04 de 0.85 ef 

KNO3 1.81 b 1.84 b 1.25 c-e 0.51 f 

*) Aynı satır ve sütun içerisinde farklı küçük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
 

Ortalama çimlenme süresi  

Ortalama çimlenme süresi üzerine deneme faktörlerinin ayrı ayrı ve interaksiyonlarının istatistiksel olarak 

önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Metal türlerine bağlı olarak ortalama çimlenme süreleri önemli 
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farklılıklar göstermemiştir. Kadmiyum uygulaması sonucu belirlenen ortalama çimlenme süresi değeri 5.13 gün 

olurken, nikel uygulamasında belirlenen ortalama çimlenme süresi 5.11 gün olarak tespit edilmiştir (Çizelge 7).  

 
Çizelge 7. Farklı Ağır Metal Türü, Metal Dozu Ve Ön Muamele Uygulamalarında Belirlenen Ortalama 

Çimlenme Süresi Değerleri (gün) 
  

Metal Dozu 
Metal Türü ORTALAMA 

(Ön Muamele) Kadmiyum Nikel 

Ö
n 

M
ua

m
el

e 

Hydropriming 

0 mg/l 4.63 4.63 

4.77 
75 mg/l 4.24 5.25 
150 mg/l 4.59 4.91 
300 mg/l 5.11 4.82 

GA3 

0 mg/l 5.06 5.06 

4.76 
75 mg/l 5.47 5.68 
150 mg/l 4.68 4.83 
300 mg/l 3.65 3.68 

 KNO3 

0 mg/l 5.00 5.00 

5.24 
75 mg/l 5.20 4.83 
150 mg/l 6.46 5.22 
300 mg/l 5.13 5.11 

ORTALAMA  (Metal Türü) 4.93 4.92  
ORTALAMA  (Metal 
Dozu) 

0 mg/l 75 mg/l 150 mg/l 300 mg/l 

4.90 5.11 5.11 4.58 
 

Ortalama çimlenme süreleri GA3 uygulamasında 4.76 gün, Hydropriming uygulamasında 4.77 gün ve 

KNO3 uygulamasında 5.24 gün olarak belirlenmiştir.  Kamışsı yumak ortalama çimlenme süreleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemsiz olmuştur. Bu durum uyarıcıların kamışsı yumağın çimlenme süresi üzerinde önemli 

bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Ağır metal dozlarına bağlı olarak ortalama kamışsı yumağın ortalama 

çimlenme süreleri 4.58 gün ile 5.11 gün arasında değişiklik göstermiştir. 75 ve 150 mg/l dozlarında çimlenme 

süresi bir miktar uzamış olmakla birlikte, 300 mg/l dozunda tekrar kısalmıştır (Çizelge 7).  

 

Fide uzunluğu 

Metal türlerine bağlı olarak fide uzunlukları önemli derecede değişmiştir. Kadmiyum uygulaması sonucu 

belirlenen fide uzunluğu değeri 33.15 mm olurken, nikel uygulamasında belirlenen ortalama fide uzunluğu değeri 

28.63 mm olarak tespit edilmiştir (Çizelge 8). Bu durum kamışsı yumağın fide uzunluğu üzerinde nikelin etkisinin 

daha yüksek olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde farklı bitkilerde nikel ve kadmiyumun etkilerini araştıran 

Houshmandfar ve Moraghebi (2010) ve Peralta-Videa vd. (2004) nikelin bitki fideleri üzerindeki ölümcül 

etkilerinin kadmiyumdan daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Çizelge 8. Farklı Ağır Metal Türü, Metal Dozu Ve Ön Muamele Uygulamalarında Belirlenen Fide Uzunluğu 

Değerleri (mm) 
  

Metal Dozu 
Metal Türü ORTALAMA 

(Ön Muamele) Kadmiyum Nikel 

Ö
n 

M
ua

m
el

e Hydropriming 

0 mg/l 30.64 b-d⸸ 30.64 b-d 

22.50 C* 
75 mg/l 23.37 c-e 17.80 de 
150 mg/l 24.09 c-e 18.65 de 
300 mg/l 15.46 e 19.39 c-e 

GA3 
0 mg/l 55.07 a 55.07 a 

39.27 A 75 mg/l 38.44 b 41.31 b 
150 mg/l 33.53 bc 33.64 bc 
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300 mg/l 39.13 b 17.99 de 

 KNO3 

0 mg/l 41.32 b 41.32 b 

30.89 B 
75 mg/l 44.74 ab 24.00 c-e 
150 mg/l 39.80 b 20.94 c-e 
300 mg/l 12.19 e 22.84 c-e 

ORTALAMA  (Metal Türü) 33.15 A+ 28.63 B  
ORTALAMA  (Metal 
Dozu) 

0 mg/l 75 mg/l 150 mg/l 300 mg/l 

42.34 A++ 31.61 B 28.44 B 21.17 C 
*) Aynı sütun içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
+)  Aynı satır içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
++) Aynı satır içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır.  

⸸) Aynı satır ve sütun içerisinde farklı küçük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
 

Araştırmada artan metal dozlarına bağlı olarak fide uzunluklarında önemli azalmalar tespit edilmiştir. 

Belirlenen fide uzunlukları 0, 75, 150 ve 300 mg/l dozları için sırasıyla 42.34, 31.61, 28.44 ve 21.17 mm olarak 

saptanmıştır. Tüm ağır metal uygulamalarında fide uzunlukları kontrole göre önemli derecede düşük olmuştur. 75 

ve 150 mg/l ağır metal dozlarında belirlenen fide uzunlukları istatistiksel olarak benzer olmuştur (Çizelge 8). En 

yüksek doz olan 300 mg/l ağır metal uygulaması fide uzunluğu ise diğer tüm uygulamalardan istatistiksel olarak 

daha düşük fide uzunluğu değerine sahip olmuştur. Nikel ve kadmiyumun erken dönemde farklı bitki türlerinin 

fide gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri diğer araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir. Bu bulguların aksine 

Kalaycıoğlu (2005) ısırgan bitkisinin boy uzunluğu üzerinde kadmiyumun olumsuz bir etki meydana getirmediğini 

bildirmiştir. Bu durum ağır metallerin etkisinin bitki türlerine göre farklılık gösterebileceğini ortaya koymaktadır. 

Ön muamele uygulamalarına bağlı olarak fide uzunlukları 22.50 mm ile 39.27 mm arasında değişim 

göstermiştir (Çizelge 8). Ön muamele işlemlerinde GA3 uygulamasında belirlenen fide uzunluğu 39.27 mm ile ilk 

sırada yer alırken, bunu 30.89 mm ile KNO3 uygulaması takip etmiş ve Hydropriming uygulamasında belirlen fide 

uzunluğu değeri 22.50 mm ile son sırada yer almıştır. Elde edilen sonuçlar fide gelişimi açısından özellikle GA3’ün 

iyi bir uyarıcı olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde ağır metal varlığında farklı uyarıcı uygulamalarının etkisinin 

farklılık gösterdiği diğer araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir (Espanany vd., 2016; Kumar, Pant, Mondal, & 

Bose,  2016). 

Varyas analiz sonuçları metal türü x metal dozu x ön muamele üçlü interaksiyonun önemli olduğunu 

göstermiştir. Tüm uygulamalar arasında fide uzunluğu 12.19 mm ile 55.07 mm arasında değişmiştir. Hydropriming 

ve GA3 uygulamalarında en yüksek değerler kontrol uygulamalarında belirlenirken KNO3 uygulamasında 75 mg/l 

kadmiyum uygulamasında belirlenmiştir (Çizelge 8). Genel olarak artan metal dozuna bağlı olarak fide uzunluğu 

azalmakla birlikte,  bazı uygulamalarda artan dozla birlikte artış veya önemsiz değişiklikler görülmektedir. Yine 

metal türü ve dozuna bağlı olarak uyarıcı ön uygulamalarının etkisi değişkenlik göstermiştir. Bu durum üçlü 

interaksiyonun önemli çıkmasına neden olmuştur. 

 

Kök uzunluğu 

Kamışsı yumağın kök uzunluğu üzerine metal türü,  metal dozu ve ön muamele uygulamalarında belirlenen 

kök uzunluğu değerleri ve Duncan testine göre oluşan gruplar Çizelge 9’da verilmiştir. Çizelgede izlendiği gibi, 

kök uzunluğu üzerine metal türlerinin etkisi istatistiksel olarak önemli olmamıştır.  Kök uzunluğu değeri 

kadmiyum uygulamasında 6.25 mm ile nikel uygulamasında belirlenen kök uzunluğu değerinden (5.62 mm) daha 

yüksek olmuş ancak bu fark istatistiksel olarak önemli olmamıştır.  
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Çizelge 9. Farklı Ağır Metal Türü, Metal Dozu Ve Ön Muamele Uygulamalarında Belirlenen Kök Uzunluğu 

Değerleri (mm) 
  

Metal Dozu 
Metal Türü ORTALAMA 

(Ön Muamele) Kadmiyum Nikel 

Ö
n 

M
ua

m
el

e 

Hydropriming 

0 mg/l 7.11 7.11 

4.94 B* 
75 mg/l 3.40 5.89 
150 mg/l 3.94 4.20 
300 mg/l 3.77 4.14 

GA3 

0 mg/l 10.25 10.25 

5.96 AB 
75 mg/l 6.11 4.24 
150 mg/l 5.26 4.22 
300 mg/l 4.73 2.61 

 KNO3 

0 mg/l 9.04 9.04 

6.89 A 
75 mg/l 10.47 5.60 
150 mg/l 9.25 5.69 
300 mg/l 1.63 4.42 

ORTALAMA  (Metal Türü) 6.25 5.62  
ORTALAMA  (Metal 
Dozu) 

0 mg/l 75 mg/l 150 mg/l 300 mg/l 

8.80 A+ 5.95 B 5.43 B 3.55 C 
*) Aynı sütun içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
+)  Aynı satır içerisinde farklı büyük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 

 

Uygulanan ağır metal dozlarına bağlı olarak kamışsı yumağın kök uzunlukları arasındaki değişim 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ağır metal uygulamalarının tamamı kontrole göre kök uzunluklarını 

önemli derecede azaltmıştır. Metal dozlarına bağlı olarak kök uzunlukları 3.55 mm ile 8.80 mm arasında 

değişmiştir. En yüksek kök uzunluğu kontrol uygulamasında belirlenirken, bu uygulamada belirlenen değer 

istatistiksel olarak diğer tüm uygulamalardan daha yüksek değere sahip olmuş ve artan dozlara bağlı olarak kök 

uzunluğu azalmıştır. 75 ve 150 mg/lt ağır metal dozu uygulamalarında elde edilen kök uzunluğu değerleri 

istatistiksel olarak birbirinden farksız olmuştur. 300 mg/lt dozunda ise kök uzunluğu önemli derecede azalarak, 

diğer tüm uygulamalardan istatistiksel olarak daha düşük olmuştur (Çizelge 9). Bulgularımıza paralel olarak nikel 

ve kadmiyumun kök gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri diğer araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir (Akıncı & 

Akıncı, 2011; Erdoğan, 2005; Muhammad, Iqbal, & Mohammad, 2008; Shao, Jiang, Zhang, Ma, & Li, 2011). 

Uyarıcı ön uygulamalarına bağlı olarak kök uzunlukları 4.94 mm ile 6.89 mm arasında değişim 

göstermiştir. KNO3 uygulamasında belirlenen değer (5.40 mm) ilk sırada yer alırken, en düşük değerin tespit 

edildiği Hydropriming uygulamasından istatistiksel olarak önemli derecede yüksek olmuştur.  GA3 uygulaması ise 

bu iki uygulamanın ara grubunu oluşturmuş ve istatistiksel olarak bu iki uygulamada belirlenen değerlerle benzer 

olmuştur (Çizelge 9). 

Varyans analizi sonucunda metal dozu x ön muamele interaksiyonun kök uzunluğunu önemli derecede 

etkilediği belirlenmiştir. Metal dozu x ön muamele ikili interaksiyonuna göre ortalama kök uzunluğu değerleri 

3.03 mm ile 10.25 mm arasında değişim göstermiştir.  . Ağır metal uygulaması yapılmayan kontrol 

uygulamalarında daha yüksek kök uzunluğu değerleri elde edilirken artan metal dozları ile birlikte kök uzunluğu 

değerleri düşmüştür. Kontrol uygulamasında Hydropriming uygulamalarında belirlenen kök uzunluğu değeri GA3 

uygulamasında belirlenen değerden istatistiksel olarak daha düşük olmuştur.75 mg/l ağır metal dozunda ise KNO3 

uygulamasında belirlenen kök uzunluğu değeri diğer iki uyarıcı ön uygulamasından daha yüksek olmuştur. Ağır 

metal dozunun 150 mg/l’ye çıkması ile KNO3 uygulamalarının kök uzunluğu üzerinde ağır metallerin oluşturduğu 
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stresi GA3 ve Hydropriming uygulamasına göre daha iyi baskıladığı görülmektedir.  300 mg/l ağır metal dozunda 

ise her üç ön uygulamanın da benzer etkiler gösterdiği görülmektedir (Çizelge 10). Bu durum, ağır metal stersi 

altındaki bitkilere uyarıcıların etkisinin dozlara bağlı olarak etkisinin kamışsı yumağın kök uzunluğu üzerindeki 

etkisinin farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 

Çizelge 10. Farklı Ağır Metal Dozları Ve Ön Muamele Uygulamalarında Belirlenen Kök Uzunluğu 

Değerleri (mm) 
 

Ön Muamele 

Metal Dozu 

Kontrol 75 mg/lt 150 mg/lt 300mg/lt 

Hydropriming   7.11 b-d* 4.64 de 4.07 e 3.96 e 

GA3 10.25 a 5.17 c-e 4.74 c-e 3.67 e 

KNO3   9.04 ab 8.03 ab 7.47 bc 3.03 e 

*) Aynı satır ve sütun içerisinde farklı küçük harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 
 

Nitekim metal dozu x ön muamele interaksiyonun önemli çıkması bu durumdan kaynaklanmış olabilir.  

Espanany vd. (2016), kadmiyum stresi altındaki çörekotu tohumlarında KNO3 ön uygulaması ile kök uzunluğunda 

kontrole göre önemli artışlar olduğunu, ancak bitkinin fide gelişimi üzerine kadmiyumun olumsuz etkilerinin 

ortadan kaldırılmasında salisilik asit ön muamelesinin daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Ağır metal varlığında 

farklı bitkilerde uyarıcı ön uygulamaları ile kök uzunluklarının olumlu yönde etkilendiği diğer araştırıcılar 

tarafından da bildirilmiştir (Kumar vd. 2016; Qaisar, Iqbal, Jabeen, & Latif, 2014; Shinwari vd., 2015). 

 

Kaynaklar 

Açıkgöz, E. 1994. Çim alanlar yapım ve bakım tekniği. Bursa: Çevre Ltd. Şti. Yayınları No:4.  

Akıncı, S. ve Akıncı, İ.E. (2011). Nikelin ıspanakta (Spinacia oleracea) çimlenme ve bazı fide büyüme 

parametreleri üzerine etkisi. Ekoloji, 20 (79), 69-76 

Avcıoğlu, R. (1997). Çim tekniği (yeşil alanların ekimi dikimi bakımı). İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası.  

Çalışkan, Ü. (2009). Bazı önemli yazlık sebzelerin çimlenme aşamasında Cd, Cr, Ni ve Pb’a tepkisi 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş. 

Duo, L.A., Gao, Y.B. and Zhao, S.L. (2005). Heavy metal accumulation and ecological responses of turfgrass to 

rubbish compost with EDTA addition. Journal of Integrative Plant Biology, 47(9), 1047-1054.  

Ellis, R.H. and Roberts, E.H., 1980. Towards a rational basis for seed testing seed quality. P. Hebblethwaitei (Ed.), 

Seed production. London: Butterworths. 

Erdoğan, O. (2005). Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) fidelerinde nikel toksitesinin humik asit ile azaltılması üzerine 

bir araştırma (Yayımlanmamış, Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş. 

Espanany, A., Fallah, S. and Tadayyon, A. (2016). Seed priming improves seed germination and reduces oxidative 

stress in black cumin (Nigella sativa) in presence of cadmium. Industrial Crops and Products, 79, 195–

204. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

2088 
 

Houshmandfar, A. and Moraghebi, F. (2010). Evaluation of heavy metal tolerance at different clover plant growth 

stages. Iranian Journal of Plant Physiology, 1(2), 95–99. 

Houshmandfar, A. and Moragebi, F. (2011). Effect of mixed cadmium, copper, nickel and zinc on seed germination 

and seedling growth of safflower. African Journal of Agricultural Research, 6 (6), 1463-1468. 

Kabir, M., Iqbal, M.Z., Muhammad, M. and Farooqi, Z.R. (2008). Reduction in germination and seedling growth 

of Thespesia populnea L., caused by lead and cadmium treatments. Pakistan Journal of Botany, 40 (6), 

2419-2426.  

Kalaycıoğlu, S. (2005). Isırgan (Urtica dioica L.) bitkisinde bazı ağır metallerin büyüme parametreleri üzerine 

etkilerinin araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, İstanbul. 

Khan A.A. 1992. Preplant physiological seed conditioning. Horticultural Reviews, 14, 131-181. 

Kumar, M., Pant, B., Mondal, S. and Bose, B. (2016). Hydro and halo priming: influenced germination responses 

in wheat Var-HUW-468 under heavy metal stress. Acta Physiologiae Plantarum, 38, 217. 

Lyons-Alcantara, M., Tarazona J.V. and Mothersill C. (1996). The differential effect of cadmium exposure on the 

growth and survival of primary and established cells from fish and mammals. Cell Biology and 

Toxicolology, 12, 29-38. 

Mavi, K., Ermiş, S. and Demir, İ. (2006). The effect of priming on tomato rootstock seeds in relation to seedling 

growth. Asian Journal of Plant Sciences, 5 (6), 940-947. 

Mavi, K., Karaca, F. ve Yetişir, H. (2010). Doğal olarak yaşlanmış kavun tohumlarında farklı uygulamaların 

çimlenme ve çıkış üzerine etkileri. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran 2010, Van. 

Muhammad, S., Iqbal, M.Z. and Mohammad, A. (2008). Effect of lead and cadmium on germination and seedling 

growth of Leucaena leucocephala. Journal of Applied Science and Environmental Management, 12(2), 61–

66. 

Okcu, M., Tozlu, E., Kumlay, A.M. ve Pehluvan, M., 2009. Ağır metallerin bitkiler üzerine etkileri. Alınteri, 17(B), 

14-26. 

Patade, Y.V., Maya, K. and Zakwan, A. (2011). Chemical seed priming as a simple technique to impart cold and 

salt stress tolerance in capsicum. Journal of Crop Improvement, 25, 497-503. 

Peralta, J.R., Gardea-Torresdey, J.L., Tiemann, K.J., Gomez, E., Arteaga, S., Rascon, E. and Parsons, J.G. (2001). 

Uptake and effects of five heavy metals on seed germination and plant growth in alfalfa (Medicago sativa 

L.). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 66, 727–734. 

Peralta-Videa, J. R., de la Rosa, G., Gonzalez, J. H. and Gardea-Torresdey, J. L. (2004). Effects of the growth 

stage on the heavy metal tolerance of alfalfa plants. Advances in Environmental Research, 8 (3–4), 679–

685. 

Shinwari, K. I., Jan, M., Shah, G., Khattak, S. R., Urehman, S., Daud, M. K. and Jamil, M. (2015). Seed Priming 

with Salicylic Acid Induces Tolerance against Chromium (Vi) Toxicity in Rice (Oryza sativa L.). Pakistan 

Journal of Botany, 47 (SI), 161–170. 

Shao, Y., Jiang, L., Zhang, D., Ma, L. and Li, C. (2011). Effects of arsenic, cadmium and lead on growth and 

respiratory enzymes activity in wheat seedlings. Journal of Agricultural Research, 6 (19), 4505–4512. 

Smiri, M. (2011). Effect of cadmium on germination, growth, redox and oxidative properties in Pisum sativum 

seeds. Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 3 (3), 52-59. 



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

2089 
 

Sung, Y., Cantliffe, D.J. and Nagata, R. (1998). Using a puncture teset to identify the role of seed coverings on 

thermotolerant lettuce seed germination. Journal of the American Society for Horticulture Science, 123, 

1102-1106. 

Wang, Y.R., Yu, L., Nan, Z.B. and Liu, Y.L. (2004). Vigor tests used to rank seed lot quality and predict field 

emergence in four forage species. Crop Science, 44 (2), 535-541. 

Zornoza, P., Robles, S. and Martin, N. (1999). Alleviation of nickel toxicity by ammonium supply to sunflower 

plants. Plant and Soil, 208, 221–22. 

  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 

 

2090 
 

249-) AYDIN İLİNDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ATIKLARINDAN ENERJİ ÜRETİMİ  

 
H. Hüseyin Öztürk1, Cengiz Karaca2, Nusret Mutlu3, Bülent Ayhan4, Ümran Atay5 

 
1)Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 

Sarıçam/Adana. e-mail: hhozturk@cu.edu.tr 
2)Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Antakya. 

e-mail: ckaraca@mku.edu.tr 
3) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karaköprü-Şanlıurfa. e-mail: nmutlu@gap.gov.tr 
4)Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Adana. 

e-mail: bulent.ayhan@tarim.gov.tr 
5) GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 63040, Şanlıurfa.e-mail: umranatay47@gmail.com  

 

Özet 

 

Zeytinyağı üretim atıkları, zeytinyağı üretim endüstrisinin en önemli sorunlarından birisidir. Isıl değerleri 

yüksek olan bu atıklar, enerji üretimi amacıyla değerlendirilebilir. Bu çalışmada, Aydın ilindeki zeytinyağı üretim 

işletmelerinden arta kalan prina miktarı ve ısıl değerleri ilçelere göre belirlenmiş, grafik ve haritalanarak 

incelenmiştir. Zeytinyağı üretim atıklarının enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesi için gerekli önerilerde 

bulunulmuştur. Aydın ilinde zeytinyağı üretim artıklarının enerji üretim potansiyeline dikkate çekilerek, 

farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.  

Aydın ilinde 2015 yılı verilerine göre, toplam 422 968 dekar alanda toplam 13 325 137 yağlık zeytin 

ağacı bulunmaktadır. İlde yağlık zeytin üretimi 2015 yılı için toplam 120 154 tondur. Aydın illinde yağlık zeytin 

verimi, ilçelere göre değişmekle birlikte, il ortalaması 13.53 kg’dır. Aydın ilinde, 2015 yılı Kasım ayı itibariyle, 

toplam 179 adet zeytinyağı üretim işletmesi bulunmaktadır. İldeki toplam 17 ilçenin toplam atık miktarı yılda 90 

070 ton düzeyindedir. Bu değerdeki atıkların toplam ısıl değeri ise 1 863 556 GJ değerine karşılık gelmektedir. 

Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından, pirina ile çalışan bileşik ısı ve güç üretim 

(kojenerasyon) sistemleri Aydın ilinin gelişmesi için etkin bir enerji üretim sistemi olarak gözükmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Prina, enerji potansiyeli, enerji üretimi, Aydın. 

 

 

An Assessment of Olive Oil Production Waste for Energy Generation in Aydın  

 

Abstract 

 

Olive oil production waste is one of the most important problems of the olive oil production industry. 

Since this waste has higher heating value, they can be assessed for the purpose of energy production. In this study, 

the amount of waste left over from oil production enterprises in the province of Aydın and thermal values are 
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determined by the district and were mapped. There have been proposals for the evaluation for the purpose of 

energy production of olive oil production waste. The main objective of this study to raise awareness, considering 

the potential of energy production for the waste of olive oil production in Aydın province. 

According to data from 2015, there are a total of 13 325137 olive trees in 42 296.8 total hectares of area 

of in Aydın province. Olive oil production in the province is a total of 120 154 tonnes for 2015. In Aydın province, 

olive yield for production varies according to the district, the provincial average was 13.53 kg. According to end 

of November 2015, there are 179 olive oil production enterprises in Aydın province. The total amount of waste of 

the total 17 districts in the province is around 90 070 tonnes per year. The total calorific value of the waste in this 

value corresponds to the value 1 863 556 GJ per year. In terms of economic, social and environmental 

sustainability, the combined heat and power production (co-generation) systems working with olive oil waste is 

seen to be an efficient energy production systems for the development of Aydın. 

 

Keywords: Olive oil waste, energy potential, energy generation, Aydın. 

 

 

1. Giriş 

 

Zeytinyağı üretiminin karasudan sonra, ikinci önemli yan ürünü olan ve gerek yağ içeriği bakımından 

gerekse ısıl değeri bakımından önemli bir potansiyele sahip ürün prinadır. Zeytinlerin mekanik olarak yağa 

işlenmesinden sonra arta kalan katı alt üründür. Pirina, bünyesinde ekonomik değeri olan zenginlikler içeren bir 

sanayi hammaddesidir. Bünyesindeki kalıntı yağın ikinci bir ekstraksiyonla ekonomiye kazandırılması 

gerekmektedir. Geriye kalan posası ise hayvan yemi ve kompost olarak kullanılabileceği gibi, ısıl değeri ile yakıt 

olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Pirinanın yakıt olarak kullanılması son derece önemli olmakla birlikte, 

bazı ön şartlarında yerine getirilmesi gerekmektedir. Zeytinyağı üretiminden arta kalan prinanın ısıl değeri yaklaşık 

18 MJ/kg düzeylerindedir. Pirinanın bileşimindeki yağlar uygun teknolojiler kullanılarak ekonomiye geri 

kazandırıldıktan, nem oranı en fazla %20’ye ve kuru bazda yağ içeriği en fazla % 2,5 değerine çekildikten sonra, 

uygun yakma sistemlerinde gerekli hava yönetmeliğine uyularak bir yakıt olarak değerlendirilebilir. 

Aydın ilinin Türkiye zeytin üretimindeki payı yıllara göre değişim göstermekte olup en düşük % 4,8 ve 

en yüksek % 29,5 arasında seyretmiştir. Aydın ili toplam zeytin ağacı sayısı son 10 yıllık dönemde yaklaşık olarak 

% 5 oranında artmıştır. Ağaç sayısı bakımından ülkemizde birinci sırada Aydın ili yer almaktadır. Aydın ilinde, 

2015 yılı Kasım ayı itibariyle, 5996 sayılı kanuna göre kurulmuş olan toplam 179 adet zeytinyağı üretim işletmesi 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, Aydın ilindeki zeytinyağı üretim işletmelerinden arta kalan prina miktarı ve ısıl 

değerleri ilçelere göre belirlenerek, grafik ve haritalanarak incelenmiştir. Zeytinyağı üretim atıklarının enerji 

üretimi amacıyla değerlendirilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Aydın ilinde zeytinyağı üretim artıklarının 

enerji potansiyeline dikkate çekilerek, farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. 

 

2. Gelişme 

 

2.1. Aydın İlinde Zeytin Üretimi 
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Aydın ili; toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri ile polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın 

her kolunda yüksek bir potansiyele sahiptir. Aydın ilinin merkez ilçeyle beraber 17 ilçesi bulunmakta olup, il 

genelinde polikültür tarım yapılmaktadır. İlçeler arasında tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin gelişmişlik derecesi 

farklılık göstermektedir. Aydın ilinde 2015 yılı TÜİK verilerine göre, 1 409 273 da ekilen alan bulunmakta olup, 

ekilen alanlar toplam alanların % 38’ini oluşturmaktadır. İlin sınırları içinde kalan toplam tarım alanlarının 2 155 

439 dekarını meyve bahçeleri oluşturmaktadır. Meyve bahçesi alanlarının toplam tarım alanına oranı %58’dir. 

Sebze üretim alanları 109 073 da olup, tarım alanlarının sadece % 3’lük bir bölümünü oluşturmaktadır (TÜİK, 

2015). 

Aydın ilinde 2015 yılı verilerine göre toplam 422 968 dekar alanda toplam 13 325 137 yağlık zeytin ağacı 

bulunmaktadır (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Aydın İlçeleri Zeytin Üretimi (TÜİK, 2015) 

İlçe Adı 
Zeytin 
çeşidi 

Toplu 
meyveliklerin 
alanı (dekar) 

Üretim 
(ton) 

Ağaç 

başına 

ortalama 
verim (kg) 

Meyve 
veren yaşta 

ağaç sayısı 

Meyve 
vermeyen 
yaşta ağaç 
sayısı 

Toplam 
ağaç sayısı 

Çine 
 Sofralık 16.827 4.876 17 282.703 20.109 302.812 
 Yağlık 198.160 19.620 9 2.209.590 53.360 2.262.950 

Didim 
 Sofralık 3.000 1.125 25 45.000 29.000 74.000 
 Yağlık 46.000 16.800 30 560.000 293.500 853.500 

Germencik 
 Sofralık 11.700 4.373 25 171.700 23.600 195.300 
 Yağlık 82.550 16.270 13 1.301.600 27.200 1.328.800 

İncirliova 
 Sofralık 11.088 3.940 21 188.700 0 188.700 
 Yağlık 27.217 11.444 25 457.749 30.000 487.749 

Karacasu 
 Sofralık 45.362 4.679 4 1.050.000 100.000 1.150.000 
 Yağlık 24.395 4.567 9 520.000 225.000 745.000 

Karpuzlu 
 Sofralık 7.255 1.197 15 79.805 11.608 91.413 
 Yağlık 111.840 18.696 15 1.278.755 54.248 1.333.003 

Koçarlı 
 Sofralık 100 35 10 3.470 22.700 26.170 
 Yağlık 172.619 21.771 9 2.420.967 37.900 2.458.867 

Köşk 
 Sofralık 5.600 1.763 25 70.500 5.500 76.000 
 Yağlık 60.000 11.600 13 928.000 32.000 960.000 

Kuşadası 
 Sofralık 3.175 960 15 64.000 9.000 73.000 
 Yağlık 16.325 7.356 20 367.800 1.000 368.800 

Kuyucak 
 Sofralık 27.130 5.782 11 510.310 62.132 572.442 
 Yağlık 25.092 14.778 25 591.110 46.820 637.930 

Nazilli 
 Sofralık 7.700 2.366 15 157.190 20.570 177.760 
 Yağlık 44.950 15.100 20 755.007 62.300 817.307 

Söke 
 Sofralık 9.500 4.613 26 179.710 46.560 226.270 
 Yağlık 215.700 15.729 10 1.572.970 132.265 1.705.235 

Sultanhisar 
 Sofralık 13.290 5.362 17 307.002 0 307.002 
 Yağlık 47.350 11.450 10 1.145.050 6.600 1.151.650 

Yenipazar 
 Sofralık 500 40 5 8.000 12.000 20.000 
 Yağlık 40.000 10.065 15 671.000 129.000 800.000 

Efeler 
 Sofralık 54.599 4.647 6 775.075 51.847 826.922 
 Yağlık 106.532 10.579 7 1.627.527 73.528 1.701.055 
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İlde yağlık zeytin üretimi 2015 yılı için toplam 120 154 tondur. Tablo 1‘den de izlenebileceği gibi, Aydın 

ilinde en fazla toplam yağlık zeytin ağacı 2 458 867 adet ile Koçarlı ilçesinde bulunmaktadır. Bu ilçeyi toplam 2 

262 950 ağaç ile Çine ve 1 705 235 ağaç ile Söke ilçeleri izlemektedir. Yağlık zeytin üretiminde ağaç başına 

ortalama verim 30 kg değeri ile en yüksek Didim ilçesindedir. Didim ilçesini, 25 kg/ağaç değeri ile İncirliova ve 

Kuyucak ilçeleri izlemektedir. Aydın illinde, yağlık zeytin verimi ilçelere göre değişmekler birlikte il ortalaması 

13.53 kg’dır. 

Şekil 1’de verilen grafikte, 2002-2012 yılları arasında Aydın ilinin Türkiye zeytin üretimindeki payı 

gösterilmiştir. Aydın ilinin Türkiye zeytin üretimindeki payı yıllara göre değişim göstermekte olup en düşük % 

4,8 ve en yüksek % 29,5 arasında seyretmiştir. Periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir 

grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük ( yok yılı ) bir yıl yüksek (var yılı) ürün alınmaktadır. 2007 

yılına kadar periyodisiteden dolayı üretim yıldan yıla büyük dalgalanma göstermekte buna bağlı olarak da fiyat 

dalgalanmaları olmaktaydı. Ancak, 2007 yılındaki kuraklıktan sonra mevcut ağaçlarda periyodisite farklılık 

göstermiş olup, 2008 yılından sonra üretimdeki dalgalanma ortadan kalkmış ve son dört yılda yıllar itibariyle 

dengeli bir üretim tablosu ortaya çıkmıştır. Aydın ili toplam zeytin ağacı sayısı son 10 yıllık dönemde yaklaşık 

olarak % 5 oranında artmıştır. Ağaç sayısı bakımından ülkemizde birinci sırada Aydın ili yer almaktadır. 

     
  a) Türkiye Zeytin Üretiminde Aydın İlinin Payı                  b) Aydın İlinde Yıllara Göre Zeytin Ağacı Sayısı 

(1000 ağaç) 

Şekil 1. Türkiye Zeytin Üretiminde Aydın İlinin Payı ve Ağaç Sayısı (ATMP, 2013) 

 

2.2. Zeytinyağı Üretimi 

 

Zeytinyağı ezilerek preslenen zeytin tanelerinden çıkarılır. Üretim sırasında hiçbir kimyasal madde 

kullanılmamasına rağmen, oluşan atık su yüksek kirletici niteliktedir. Zeytinyağı üretimi için başlıca iki yöntem 

kullanılır. Bunlar; klasik ve modern yöntemlerdir. Her iki yöntemde de meyveler önce dal sap ve yapraklarından 

ayrılır ve elekler üstünde yıkanır. Yıkanan meyveler dönen taş değirmenlerde bir miktar su katılıp iyice ezilerek, 

bulamaç haline getirilir.  

Klasik yöntemler kesikli yöntemlerdir ve küçük tesislerde uygulanır. Yağın hidrolik presler kullanılarak 

çıkarılması ilkesine dayanır. Kuru ve yaş sistemler olmak üzere iki şekilde uygulanır. Kuru sistemlerde yağ 

disklerin yardımıyla mekanik olarak çıkartılır. Yaş sistemde ise torbalar kullanılarak birden çok kademede 

sıkıştırma, parçalama yapılarak yağ çıkarılır. İlk aşamadan sonra, sıcak su ile yıkama yapılır. Böylece, çıkan yağ 

arttırılır. Çıkan yağ su karışımı özel havuzlarda bekletilir. Daha sonra ayrılan zeytinyağı toplanılır.  
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Modern yöntemler ise yağın santrifüjlenerek uzaklaştırılması ilkesine dayanır. Bu üretim yıkama, kırma 

ve hamur hazırlama ünitelerinden oluşmaktadır. Kullanılan santrifüje bağlı olarak iki veya üç fazlı sistemler diye 

gruplandırılır. Üç fazlı sistemde parçalanan ve ezilen meyveler bir miktar su katıldıktan sonra, separatöre 

gönderilir. Separatöre gelen bulamaç yağ atık su ve katı atık kısımlarına ayrılır. Separatörün üç ayrı çıkışından ayrı 

ayrı dışarı gönderilir. Yağ fazı önce titreşimli eleklerde ince katı parçacıklarından daha sonra santrifüjle suyundan 

ayrılır. İki fazlı (ekolojik) yöntemde ise dışarıdan katılan su miktarı çok daha azdır. Separatörün iki ayrı çıkışından 

birinden yağ, diğerinden de katı atık (pirina) karışımı bulamaç halinde birlikte çıkmaktadır.  

Yağı zeytinden çıkarmak için üç farklı yöntem uygulanmaktadır. Geleneksel pres yöntemi, yüksek 

saflıkta ekstra natürel zeytinyağı sağlayan sürekli olmayan bir işlemdir. Diğer iki yöntem 2 ve 3 fazlı dekantör 

santrifüj yöntemidir. Üç fazlı yöntem, çıkartma kalitesini iyileştirmek için ılık suyun ilavesini gerektiren sürekli 

bir yöntem iken, 2 fazlı yöntemde ise ılık su ilavesi gerektirmemektedir. Üç fazlı dekantör yönteminde çevreyi 

kirleten karasu elde edilirken, iki fazlı dekantör yöntemi ise en son teknik olup yarı katı preslenmiş kek elde 

edilmektedir. Üretim tesisinin başlıca bileşenleri Şekil 2’de verilmiştir.  

 

2.3. Zeytinyağı Üretiminde Oluşan Yan Ürünler  

 

2.3.1. Karasu 

 

Zeytinlerin yağa işlenmesinden elde edilen morumsu, kahverengi hatta siyaha yakın renkli organik ve 

mineral bakımından zengin asidik nitelikte miktarı kullanılan yağ çıkarma sistemine bağlı değişen sıvı alt 

ürünüdür. Bileşimi; % 83-96 su, % 3,5-15 organik maddeler  % 0,2-2 mineral tuzlardan oluşmaktadır. 

Kara suyun içeriği; işlenen zeytinlerinin olgunluk derecesine ve türüne, zeytin ağaçlarının yetiştirildiği 

toprağa, iklim şartlarına, zeytinlerin depolanmasına, yağ elde etme yöntemlerine ve bu sırada kullanılan su miktarı 

ile atık suyun biriktirdiği ortamın farklı olmasına bağlı olarak değişir. İki fazlı (ekolojik) yöntemle zeytin yağı 

üretiminde, dışarıdan su eklenmediğinden veya çok az eklendiğinden, karasu zeytinin kendi suyudur. Yüksek 

düzeyde kirletici sayılabilen karasu aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilebilir: Toprağa sızdırma ve gübre olarak 

kullanma, lagünlerde buharlaştırma, çekirdeği ayrılmış prina ile karıştırılarak yakacak ve briket yapmak, biyogaz 

üretmek ve tek hücreli protein üreterek yem sanayinde hammadde sağlanması. 
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Şekil 2. Zeytinyağı Üretiminde İşlem aşamaları ve Üretim Tesisindeki Başlıca Üniteler 

 
4.2. Prina 

 
Zeytinyağı üretiminin ikinci önemli yan ürünü olan ve gerek yağ içeriği bakımından gerekse ısıl değeri 

bakımından önemli bir potansiyele sahip ürün prinadır. Zeytinlerin mekanik olarak yağa işlenmesinden sonra arta 

kalan katı alt üründür. Posa kısmı, kimyasal yöntemlerle ekstraksiyon işlemine tabi tutularak prina yağı elde edilir. 

Bu yağ asitlik bakımından yüksektir ve sabun imalatında hammadde olarak kullanılabilmektedir. Aydın yöresinde 

zeytinyağı üretim işletmesi ve prinadan yağ ayırma tesisinden alınmış bazı görüntüler Şekil 3‘de verilmiştir.  

Son yıllarda Akdeniz ülkelerinde sıkça kullanılmaya başlanan buharlaştırma havuzları yöntemi, enerji 

üretimi için süre ve ekonomik olarak sağladığı üstünlükler nedeniyle, öncelikle kullanılır. Buralarda havuzlarda 

kendi kendine arıtma olayı gerçekleşir. Yağ-su-katı madde fazları birbirinden ayrılır. Havuzlarda ayrılan fazlardan 

en üstte bulunan yağ sıyrılarak, sabun üretiminde, buharlaştırma sonunda en dipte kalan çamur gübre olarak 

tarımsal kullanımda, biogaz üretiminde, aktif kömür eldesinde yakacak olarak kullanılır (Şekil 3). Zeytin fabrikası 

atık suyunun (karasu) biyohidrojen üretimi için kullanılması ise oldukça yeni, güncel ve umut verici bir yöntemdir. 

Fotobiyolojik hidrojen üretimi yenilenebilir ve temiz yakıt olması bakımından, güneş enerjisine dayalı 

biyoteknolojik araştırmalar içerisinde giderek artan bir öneme sahiptir. 
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Şekil 3. Zeytinyağı İşletmesi ve Prinadan Yağ Ayırma Tesisinden Bazı Görüntüler 

 

Bu tesiste prinadan hekzan gazı ile yağ ayırma işlemi yapılmaktadır. Tesiste 2 fazlı sistemden çıkan prina 

80 kuruş/kg, 3 fazlı sistemden çıkan prina ise 25 kuruş/kg fiyatlarından satına alınmaktadır. Yağ ayırma işleminden 

sonra arta kalan prina 250 kuruş/kg fiyatından satılmaktadır. Pirina yakacak olarak kullanılmaktan başka, hayvan 

yemi, enzim, yağ asitleri, karbonhidrat üretimi, organik gübre, aktif karbon üretiminde, kozmetikler ve 

antioksidanların üretiminde kullanılır. Taze ve işlenmiş prinanın başlıca özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Taze ve İşlenmiş Prinanın Özellikleri 

Bileşim Taze Pirina İşlenmiş Pirina 
Yağ 6.09.0 0.10.3 
Çekirdek 4254 9.011 
Kabuk 1011 2022 
Hamur 2133 1015 

 

Zeytinyağı üretiminde bir artık olarak elde edilen pirina, pirina fabrikalarında yağı alınarak 

değerlendirilir. Yağ alındıktan sonra kalan kısım “Top Kömür” haline getirilmekte ve katı yakıt olarak 
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satılmaktadır. Yağı alınmış pirinadan ve zeytin çekirdeklerinden hidroliz ve ekstraksiyon işlemleriyle furfural, 

asetik asit ve metanol üretilebilmektedir. Ayrıca, tıpkı zeytinyağında olduğu gibi, pirina yağı su ve tuz kullanılarak 

doğal köpüren ve kalıcı köpük veren pirina sabunları da üretilebilmektedir.  

 

2.4.Aydın İlinde Zeytinyağı Üretim İşletmeleri 

 

Aydın ilinde, zeytinyağı üreten bazı işletmeler ziyaret edilerek, yüz yüze anket uygulanarak veri 

toplanmıştır. Aydın Tarım İl Müdürlüğü ve Aydın Zeytinyağı Üreticileri Birliği’nin kayıtlarından da 

değerlendirme amacıyla yararlanılmıştır. Aydın ilinde, 2015 yılı Kasım ayı itibariyle, 5996 sayılı kanuna göre 

kurulmuş olan toplam 179 adet zeytinyağı üretim işletmesi bulunmaktadır. Zeytinyağı üretim işletmelerinin Aydın 

ili ilçelerine göre dağılımı Şekil 4 ve Tablo 3‘de verilmiştir. Aydın ilinde en fazla zeytinyağı üretim işletmesi 28 

işletme ile Efeler ilçesinde bulunmaktadır. Merkez Efeler ilçesini, 25 işletme ile 25 Köşk ve 23 işletme ile 

Germencik ilçeleri izlemektedir. Aydın ilinde ürün işleme kapasitesi yılda 1000 tondan fazla olan 28 adet işletme 

bulunmaktadır. Ürün işleme kapasitesi yılda 500-1000 ton arasında olan 29 adet zeytinyağı işletmesi 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 4. Aydın İlçelerindeki Zeytinyağı Üretim İşletmeleri 

 

Tablo 3. Aydın İlçelerindeki Zeytinyağı Üretim İşletmeleri 

İlçeler İşletme Sayısı İlçeler İşletme Sayısı 
Bozdoğan 6 Koçarlı 11 
Buharkent 1 Köşk 25 
Çine 17 Kuşadası 7 
Didim 5 Kuyucak 3 
Efeler 28 Nazil 11 
Germencik 23 Söke 16 
İncirliova 3 Sultanhisar 8 

Zeytinyağı İşletmeleri Sayısı
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Karacasu 4 Yenipazar 6 
Karpuzlu  5 TOPLAM 179 

2.5.Zeytinyağı Üretim Atıkları Miktarı ve Enerji Potansiyeli 

 

2.5.1. Zeytin İşleme Atıklarının Özellikleri 

 

İşletme tarafından analiz ettirilen zeytin işleme atıklarının bazı fiziksel özellikleri Tablo 4’de verilmiştir. 

Bu kalıntıların diğer bir önemli yakıt özelliği külün yüksek alkali metal içeriğidir. Özellikle, ergime sıcaklığını 

düşüren külün yüksek potasyum ve sodyum içeriği, kül topaklaşması ve depozit oluşumuna neden olur. 

 
Tablo 4. Zeytinyağı Üretim Atıklarının Fiziksel Özellikleri 

Nem içeriği % 15  
Isıl değeri   18 MJ/kg 
Kül içeriği  % 2.5  

 

2.5.2. Zeytinyağı Üretim Atıkların Miktarı ve Isıl Değeri  

 

 Aydın ilinin ilçelerine göre zeytinyağı üretim atıkları miktarları ve ısıl değerleri, sırasıyla Şekil 5 ve 6‘da 

verilmiştir.  İldeki toplam 17 ilçenin toplam atık miktarı yılda 90 070 ton düzeyindedir. Bu değerdeki atıkların 

toplam ısıl değeri ise 1 863 556 GJ değerine karşılık gelmektedir (Tablo 5). Zeytinyağı üretim atıklarının miktar 

ve ısıl değerlerinin ilçelere göre değişimi Şekil 7 ve 8‘de harita olarak verilmiştir. Atık miktarı en fazla 8 817 ton 

değeri ile Koçarlı ilçesinde gerçekleşmektedir. Bu ilçeyi, 7 946 ton ile Çine ve 7 572 ton ile Karpuzlu ilçeleri 

izlemektedir. Zeytinyağı üretim işletmesi atıklarının ısıl değerleri de, atık miktarına bağlı olarak değişim 

göstermektedir.  

Tablo 5. Aydın İlçeleri Zeytinyağı Üretim Atıkları ve Enerji Üretim Potansiyeli 

 İlçeler 
  

Zeytinyağı Üretim Atıkları 

Atık Miktarı (ton) Isıl Değeri (GJ) 
Merkez-Efeler 4.284 88.646 
Bozdoğan 6.578 136.099 
Buharkent 133 2.757 
Çine 7.946 164.405 
Didim 6.804 140.775 
Germencik 6.589 136.334 
İncirliova 4.635 95.894 
Karacasu  1.850 38.269 
Karpuzlu 7.572 156.662 
Koçarlı 8.817 182.429 
Köşk 4.698 97.202 
Kuşadası 2.979 61.639 
Kuyucak 5.985 123.832 
Nazilli 6.116 126.530 
Söke 6.370 131.800 
Sultanhisar 4.637 95.945 
Yenipazar 4.076 84.339 
TOPLAM 90.070 1.863.556 
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Şekil 5. Aydın İlçelerindeki Zeytinyağı Üretim Atıkları Miktarı 

 
Şekil 6. Aydın İlçelerindeki Zeytinyağı Üretim Atıkları Isıl Değerleri 

 
Şekil 7. Aydın İlçelerindeki Zeytinyağı Üretim Atıkları Miktarı 

 
Şekil 8. Aydın İlçelerindeki Zeytinyağı Üretim Atıkları Isıl Değerleri 
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3. Sonuç ve Öneriler 

 

Zeytinyağı üretim atıkları, zeytinyağı üretim endüstrisinin en önemli sorunlarından birisidir. Bu atıklar, 

kompost yapma ve enerji üretimi gibi farklı şekillerde değerlendirilebilir. Zeytinyağı çıkartma işleminden 

kaynaklanan yan ürünler çekirdek, ham zeytin keki, bitmiş zeytin keki, kısmen çekirdeklerinden ayrılmış zeytin 

hamuru, zeytin hamuru, üretime bağlı olarak karasudur. Zeytinyağı üretiminden arta kalan atıklarının enerji içeriği 

yüksektir. Bunun ötesinde, katı yan ürünler enerji üretiminde kullanılabilir. Yapılan birçok araştırma farklı 

biyokütlenin yakıt olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerji ısı 

şeklindedir. Bu enerji, ısıtma, elektrik ya da soğutma işlemlerinde de kullanılabilir. Buhar kazanları, sıcak sulu 

kazanlar, ısıl kazanlar gibi farklı tip kazanlar yakma ünitesi ile birleştirilip sistemin gereksinim duyduğu enerjiyi 

karşılayabilirler.  

Ekonomik açıdan bakıldığında, biyokütle ile çalışan bileşik ısı ve güç (kojenerasyon) sistemleri Aydın 

ilinin gelişmesi için bir alternatif olarak gözükmektedir. Bu sistemler enerji tedarik güvenliği ve enerji piyasası 

fiyatlarından bağımsız olması gibi önemli yararlar sağlamaktadır. 

Teknik konulara ek olarak, en uygun teknolojilerin seçiminde işletmenin kapasitesi ile ilgili ekonomik 

konular dikkate alınmalıdır. Örneğin, teknik açıdan bakıldığında, akışkan yatak teknolojisi çok küçük güçlü 

sistemlere (kW) veya çok büyük güçlü (MW)  sistemlere uygulanabilir. Bununla birlikte, küçük ölçekli sistemlerin 

(1020 MW) yatırımları büyük ölçekli sistemlerin yatırımlarından önemli düzeyde fazla olabilir. Genellikle, küçük 

ölçekte (1 MW’dan daha düşük) en uygun teknoloji genellikle basit stokerli yakıcılardır. Orta ölçekli kazanlar 

(120 MW) genellikle ızgaralı sistemlidirler. Izgaralı kazanlar 100150 MW aralığına kadar uygundurlar. Bununla 

birlikte, orta ölçekten büyük ölçeğe kadar olan kazanların çoğu (20 MW’dan büyük) akışkan yataklı yakma 

teknolojisine göre çalışmaktadırlar. Bu durumda, Aydın ilindeki zeytinyağı üretim atıklarının miktarına bağlı 

olarak, en uygun teknoloji stokerli veya ızgaralı yakma sistemleri olacaktır.   

Çevresel açıdan bakıldığında, bileşik ısı ve güç sistemlerinde, fosil yakıt yerine biyokütle 

kullanılmaktadır. Fosil yakıt kullanımı, CO2 emisyonunu önemli derecede artırmaktadır. Biyokütle ile çalışan 

sistemlere baca gazı temizleme ünitesi yerleştirildiğinde, bu sistemlerin zararlı emisyonu fosil yakıtlı 

kazanlarınkinden daha düşük olduğu çok iyi bilinmektedir. Zeytin işleme atığının külünün göreceli olarak yüksek 

alkali metal içeriğinden dolayı biyokütle yakıtının özelliği düşündürücüdür. Bu birçok tarımsal atığın tipik bir 

özelliği olup, kül topaklaşması ve depozit oluşumu ile ilgili problemlerin oluşmaması için özen gösterilmelidir.  

Aydın ilindeki zeytinyağı üretim işletmelerinin çoğu küçük kapasiteli olduklarından, bu işletmelerin 

hiçbirisi kendi atıklarını kullanarak büyük ölçekte enerji üretimini gerçekleştiremezler. Bununla birlikte, farklı 

işletmelerden toplanan zeytin işleme atıklarının merkezi bir enerji üretim sisteminde kullanılması etkin olarak 

enerji üretimini olanaklı kılabilir. Gelecek üç yıl içerisinde, Köşk ilçesini içine alan (90 km yarıçap) alanda elverişli 

zeytin atık miktarının yaklaşık olarak 16000 ton/ yıl olacağı tahmin edilmektedir (% 40 nem (yaş baz) de 10000 

ton/yıl kuru madde). Bu miktardaki atık, yıllık çalışma süresi 7500 saat olarak dikkate alınarak, enerji üretiminde 

kullanılırsa, 78 MW düzeyinde ısıl güce karşılık gelmektedir  
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Özet 

 

Seraların ısıtılmasında kullanılan başlıca enerji kaynakları, kömür ve jeotermal enerjidir. Isıtma yapılan 

toplam sera varlığının, 3.908 dekarlık (% 30’luk) kısmında jeotermal ısıtma yapılmaktadır. Seraların ısıtılmasında 

kullanılan başlıca enerji kaynakları, kömür ve jeotermal enerjidir. Isıtma yapılan toplam sera varlığının, 3.908 

dekarlık (% 30’luk) kısmında jeotermal ısıtma yapılmaktadır. Jeotermal sera alanlarına bakıldığında, Ege, İç 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yayıldığı görülmektedir.  

Bu çalışmanın başlıca amacı Türkiye'de jeotermal seracılık stratejilerinin geliştirilmesi konusunda 

gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vermektir. Aydın yöresindeki jeotermal kaynakların sera ısıtma amacıyla 

kullanımını artırmak, mevcut durum ve sorunları değerlendirmek, konu ile ilgili tüm paydaşlarda farkındalık 

oluşturmak ve gelecek için önerilerde bulunmaktır. Aydın yöresi, jeotermal enerji potansiyeli bakımından yüksek 

bir potansiyele sahip olmakla birlikte, sera ısıtma amacıyla jeotermal enerji kullanımı beklenilen düzeyde değildir. 

Ülkemizdeki mevcut jeotermal kapasiteye rağmen, kullanımın yeterli düzeyde olmaması nedeniyle, jeotermal 

seracılık teşvik edilerek desteklenmektedir. Ülkemizdeki mevcut jeotermal kapasiteye rağmen, kullanımın yeterli 

düzeyde olmaması nedeniyle, jeotermal seracılık teşvik edilerek desteklenmektedir. Bu amaçla, Türkiye'de 

jeotermal seracılık stratejilerinin geliştirilmesi konusunda geçekleştirilen çalışmaların etkinlik kazanması büyük 

öneme sahiptir.  

 

Anahtar Kelimeler: Seracılık, jeotermal enerji, Aydın. 

 

Utilization of Geothermal Resources in Aydın Region for Greenhouse Heating: Present Status and Future 

Perspectives 

 

 

Abstract 

 

The main sources of energy used to heat the sub-basins are coal and geothermal energy. Geothermal 

heating is performed at 3.908 decares (30%) of the total greenhouses where heating is performed. The main sources 

javascript:var%20win=top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DWINE87SBW8QON%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dhhozturk%2540cu.edu.tr','Compose',800,600,'yes');
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of energy used to heat the sub-basins are coal and geothermal energy. Geothermal heating is performed in 3,908 

decares (30%) of the total greenhouses where heating is done. When you look at the geothermal greenhouse areas, 

it is seen that it spreads to Aegean, Central Anatolia and Southeastern Anatolia Regions. The main aim of this 

study is to provide information about the work carried out on the development of geothermal greenhouse strategy 

in Turkey. To increase the usage of geothermal resources in Aydın region for greenhouse heating, to evaluate 

current situation and problems, to raise awareness among all stakeholders about the subject and to make proposals 

for the future. 

The use of geothermal energy for greenhouse heating is not at an expected level, with the Aydın province 

having a high potential for geothermal energy potential. Despite the current geothermal capacity in our country, 

geothermal greenhousing is encouraged and supported because of its inadequate use. Despite the current 

geothermal capacity in our country, geothermal greenhousing is encouraged and supported because of its 

inadequate use. For this purpose, the gain efficiency of realization of the work on the development of geothermal 

greenhouse strategy in Turkey is of great importance. 

 

Keywords: Aydın, Geothermal Energy, Greenhouse Heating 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giriş 

 

 Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli 

olarak 20 C’den fazla ve çevresindeki normal yeraltı ve yer üstü sulara oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli 

tuzlar ve gazlar içerebilen, elektrik üretiminde, ısıtmada ve soğutmada, çeşitli sanayi tesislerinde enerji 

hammaddesi olarak kullanılan, kimyasal madde üretimine elverişli olabilen ayrıca, sağlık ve turizm amacıyla da 

yararlanılabilen, basınç altındaki sıcak su ve buhar ile sürekli yüzeye taşınan ısı enerjisi olarak tanımlanır (Öztürk, 

2015).  

Jeotermal enerji, fosil yakıtların tüketimi ve bunların kullanımından doğan sera etkisi ve asit yağmurları 

gibi çevre sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durum öncelikle, jeotermal enerjinin 

çevre yönünden diğer enerji türlerine kıyasla sahip olduğu doğal üstünlüklerden kaynaklanır. Öte yandan, 

jeotermal enerjinin kullanımıyla ilgili olarak söz konusu edilebilecek çevre sorunlarının çözümü konusunda son 

zamanlarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu durum, jeotermal enerjinin çevre açısından önemini daha da 

artırmıştır Yerli kaynaklarımızdan olan jeotermal enerjinin, yurdumuzun içinde bulunduğu enerji açığının 

karşılanmasında petrole olan bağımlılığın azaltılması ve döviz kaybının önlenmesi için, öncelikle 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Jeotermal enerji; hidrolik, güneş, rüzgar vb. enerjiler gibi tükenmez enerji 
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kaynaklarındandır. Bu nedenle, tükenilirlikleri kesin olan fosil kaynaklara oranla uzun ömürlü bir enerji kaynağıdır 

(Küsek ve Ark., 2016). 

Sera ısıtma uygulamalarında, günümüz enerji varlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek amacıyla 

fosil enerji kaynakları yerine alternatif enerji kaynaklarından yararlanılması öncelikli bir gereksinimdir. Sera 

ısıtmada yararlanılan alternatif enerji kaynaklarından bazıları; güneş enerjisi, jeotermal enerji ve sanayi 

tesislerinden çıkan düşük sıcaklıklı atık ısı enerjisidir. Bu çalışmada; Aydın yöresinde jeotermal seracılığın mevcut 

durumu ve sorunları değerlendirilmiş ve jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımını artırmak için gerekli 

önerilerde bulunulmuştur. 

 

2. Jeotermal Enerji Potansiyeli  

 

Türkiye, jeotermal kaynaklar bakımından önemli bir bölge olan Alp-Himalaya orojenik kuşağında yer 

alır. Jeotermal kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk yedi ülke arasında yer alır. Türkiye Alp Tektonik 

Kuşağı üzerinde bulunması nedeniyle, jeotermal enerji bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemiz, 

batıda graben, ortada havza rejimi, doğuda sıkışma tektoniği ve kuzeyde ise Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile 

tektonik açıdan çok etkili bir zon üzerindedir. Bu tektonizmanın yarattığı kırık ve zayıflık zonları ile bu zonlardan 

kabuk içerisinde sığ derinliklere ve/veya yeryüzüne kadar ulaşan magma faaliyetleri sonucunda, magmatik ve 

volkanizma olayları doğmaktadır. Yer yer jeotermal akışkanlar oluşarak, diğer jeolojik ve meteorolojik olayların 

da yardımı ile jeotermal sistemler gelişmektedir. Yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkan içeren sahalar, genç tektonik 

etkinlikler sonucu oluşan grabenlerden dolayı Türkiye’nin batısında bulunur. Düşük ve orta sıcaklıktaki sahalar 

ise volkanizmanın ve fay oluşumlarının etkisiyle Orta ve Doğu Anadolu’da ve Kuzey Anadolu Fay hattı boyunca 

da Türkiye’nin kuzeyinde yer alır.  

Dünya jeotermal enerji kurulu gücüne 2017’de 792 MW’tan fazla kapasite eklenmiştir. Türkiye, 325 MW 

ile en fazla kurulum gerçekleştiren ülke olmuştur. Ocak 2018 itibariyle dünya genelinde jeotermal enerji kurulu 

kapasitesi 14 GW düzeyini geçmiştir. 2017 yılında kurulu kapasiteye 792 MW’lık kurulum gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu dönemde 325 MW ile en fazla kurulum gerçekleştiren ülke olan Türkiye, jeotermal enerji kurulu 

kapasitesinde 1 GW barajını geçen dördüncü ülke olmuştur. Endonezya, 165 MW ile ikinci sırada yer alırken, onu 

48 MW ile Şili, 45 MW ile İzlanda, 25 MW ile Meksika, 24 MW ile ABD, 5 MW ile Japonya ve üçer MW ile 

Portekiz ile Macaristan izlemişlerdir (EP, 2018). 

 

3. Türkiye’de Örtüaltı Altı Tarımı 

 

Türkiye’de 2018 yılı TÜİK verilerine göre, toplam 752 168 dekar örtüaltı alanı bulunmaktadır (Tablo 1). 

Toplam örtüaltı alanının 355 121 dekarını plastik seralar, 85 749 dekarını da cam seralar oluşturmaktadır. Sera 

alanları daha çok güney illerimizde yoğunlaşmıştır. Bunun en büyük nedeni ise güney illerimizin diğer illere göre 

kış aylarında daha sıcak olmasıdır. Türkiye’de 2013 yılında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) göre, sera 

işletmelerinin % 44.8’i alan olarak 2−3 da arasındadır. Alan olarak 10 da ve daha geniş alana sahip sera 

işletmelerinin oranı sadece % 1.8 düzeylerindedir. Modern koşullara sahip toplam 9000 dekar sera bulunmaktadır. 

Modern seralarda ortalama sera büyüklüğü 27 dekardır (Öztürk ve Ark., 2015). 
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Seralarda yetiştirilen ürünlerin % 95 gibi önemli bir bölümünü sebze türleri, az bir bölümünü de (% 5) 

meyve türleri oluşturmaktadır. Seralarda üretimi yapılan sebze türleri arasında, ilk sırayı % 50 oranındaki üretim 

miktarı ile domates almakta; bunu hıyar, karpuz, sivri biber ve patlıcan izlemektedir. Kavun, kabak fasulye, marul, 

gibi diğer sebze türlerinin üretimdeki payları giderek artmaktadır. Alçak plastik tünellerde yetiştiriciliği yapılan 

en önemli sebze türü ise karpuzdur. Ülkemiz örtüaltı tarımında yaygın olarak üretilen meyveler ise; muz, çilek, 

kayısı, üzüm ve nektarindir. Türkiye’de kesme çiçek üretimi hızla artmakta olup,  Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde yapılmaktadır. Türkiye’de 2014 yılında, 6.5 milyon ton örtüaltı üretimi ile 10 milyar TL GSYH 

sağlanmıştır (Öztürk ve Ark., 2015). 

 

Tablo 1. Türkiye’de Sera Alanlarının Gelişimi (TÜİK, 2018) 

Yıllar 
Sera Alanı (m2) Tünel Alanı (m2) TOPLAM 

(m2) Cam Sera Plastik Sera Yüksek Tünel Alçak Tünel 
2000 56 558 148 242 44 885 172 445 422 130 
2001 60 151 149 780 50 221 171 235 431 387 
2002 64 199 180 385 60 954 230 492 536 030 
2003 70 111 166 605 61 088 185 440 483 244 
2004 71 695 169 257 66 242 170 545 477 739 
2005 65 427 171 043 66 916 164 154 467 540 
2006 68 353 182 354 69 834 148 540 469 081 
2007 75 793 195 180 65 307 157 959 494 239 
2008 82 253 211 680 66 960 181 265 542 158 
2009 82 932 220 186 77 046 187 016 567 180 
2010 80 772 230 543 81 521 170 969 563 805 
2011 78 878 247 962 108 910 175 701 611 451 
2012 80 728 278 730 95 095 163 207 617 760 
2013 80 739 278 661 97 986 157 737 615 124 
2014 80 976 298 651 107 095 156 720 643 442 
2015 79 977 306 074 112 674 161 541 660 265 
2016 80 137 328 745 112 974 169 867 691 724 
2017 85 749 355 121 119 899 191 399 752 168 

 

3.1. Türkiye’de Jeotermal Seracılığın Durumu 

 

3.1.1. Sera Isıtmada Jeotermal Enerjinin Önemi  

 
 Esas olarak sezon dışı üretim amacıyla kullanılan seralarda yetiştirilen ürünlerin kalite, miktar ve gelişme 

süresi bakımından en uygun ortam koşullarının sağlanması için, kışın soğuk dönemlerde ısıtma ve yazın sıcak 

dönemlerde havalandırma gereklidir. Bitki büyümesi ve gelişmesi ile verim ve kalitesi üzerinde esas etkiye sahip 

olan ortam sıcaklığının kontrol altında tutulması, sera tekniğinde önemli bir etkendir. Seralarda yetiştirilen 

ürünlerden beklenilen en yüksek verimin elde edilebilmesi için, sıcaklığın düşük olduğu dönemlerde seraların 

ısıtılması gereklidir. Kuzey Avrupa ülkelerinde sera ısıtma amacıyla kış ve yaz mevsimlerinde fazla miktarda 

enerjiye gereksinim duyulmasına karşın, Akdeniz ülkelerinin çoğunda ekolojik koşulların uygun olması nedeniyle, 

sadece soğuk kış gecelerinde gereksinim duyulan ısıtma uygulamaları yeterince yapılmamaktadır. Bu durumda, 

ürünlerin kalite, miktar ve hasat zamanına ilişkin olumsuzluklarla karşılaşılmaktadır (Öztürk, 2008). 

 İklim şartlarını kontrol ederek, tarımsal üretim sürecini yıl içerisinde daha geniş bir zamana yaymak üzere 

yapılan örtüaltı üretimde en önemli sorun ısıtmadır. Ülkemiz koşullarında, ısıtma giderleri ise sera karlılığını 

etkileyen en önemli etmenlerden biridir. Seracılık işletmelerinde ısıtma giderleri, yetiştirme mevsimi, bölge ve 
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ürün tipine bağlı olarak değişmekle birlikte toplam maliyetin %40 ile %80’ini oluşturmaktadır (Öztürk, 2015). 

Sera ısıtmada kullanılan fosil yakıtların maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle, ülkemizdeki birçok serada düzenli bir 

ısıtma yapılamamakta, sadece bitkileri dondan korumaya yönelik ısıtma yapılmaktadır. Düzenli ısıtma 

yapılmaması, verim düşüklüğü, üretim çeşidinde sınırlama, tarımsal mücadele için ilaç ve hormon kullanma 

zorunluluğu gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Ancak, bitkinin ihtiyaç duyduğu sıcaklığı sağlayacak yeterli 

bir ısıtma verimi %50-60 oranında artırabilmektedir. Bu nedenle, jeotermal enerji kullanılarak ısıtılan seralarda, 

bitki gelişimi ve döllenme için gereken sıcaklık daha ekonomik koşullarda sağlanmakta, bu sayede gerekli 

havalandırma yapılarak sera iç ortam havasının bağıl nemi kontrol edilmekte ve bundan kaynaklanabilecek 

hastalıklar oluşmaz ve verim yükselir. 

 

3.2. Türkiye’de Jeotermal Enerjiyle Isıtılan Sera Alanları 

 

 Avrupa’da jeotermal enerjiyle sera ısıtma uygulamaları 1960’lı yıllarda Macaristan ve Yugoslavya’da 

başlamıştır. Ülkemizde, sera ısıtmada jeotermal enerjiden daha etkin olarak yararlanılması büyük önem kazanmış 

olmakla birlikte, uygulamada teknik ve ekonomik açıdan bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Jeotermal ısıtma, 

jeotermal kaynakların en yaygın olarak kullanıldığı yerlerden birisi olup, jeotermal sera ısıtması Türkiye’de 

gittikçe önem kazanmaktadır. Türkiye’deki jeotermal enerji ile sera ısıtma uygulaması ilk kez Denizli-Kızıldere’de 

0.45 hektarlık alanda uygulanmıştır. Düşük entalpili jeotermal kaynaklardan daha doğru ve verimli 

faydalanabilmek için ileri teknolojilerden yararlanmak gerekecektir. Jeotermal enerji ile ısıtılan seralar, batı 

bölgelerde olup, ısıtma kapasiteleri 3.01 ile 101.72 milyon kJ/h arasında değişmektedir (Özgener ve Koçer, 2004). 

Türkiye’de 2013 yılı ÖKS kayıtlarına göre, jeotermal enerjiyle ısıtılan sera alanları Tablo 2’de verilmiştir. 

10 ilde 3202 dekarlık bir alanda, jeotermal enerji kullanılarak örtüaltı üretim yapılmaktadır. Bu alanların yaklaşık 

yarısı İzmir (%24.48) ve Manisa (%23.42) illerinde bulunmaktadır. En fazla işletme 46 işletme ile Kütahya ilinde 

yer alırken, onu 26 ile Şanlıurfa ve Denizli illeri izlemektedir.  

Tablo 2’de verildiği gibi, Türkiye genelindeki seraların çok az bir bölümü jeotermal enerjiyle 

ısıtılmaktadır. Jeotermal sondajlarla çıkarılan görünür ısı kapasitesi, 2002 yılında 3000 MW değerinde iken, % 

230 oranında bir artış göstererek 2012 yılında 7000 MW değerine ulaşmıştır. 2002−2012 yılları arasındaki 10 yıllık 

dönemde, jeotermal enerjiyle ısıtılan sera alanlarımız % 406 oranında artmıştır (Hasdemir ve Ark., 2014). 

Jeotermal enerjiyle ısıtılan sera alanlarının son yıllardaki gelişimini izlemek amacıyla, jeotermal ısıtma uygulanan 

bazı illerimizde sera alanları Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Jeotermal Enerjiyle Isıtılan Sera Alanları (Hasdemir ve Ark., 2014) 

İller 
İşletme sayısı 

(Adet) 
Sera alanı 

(da) 
Toplam jeotermal sera alanı 

içerisindeki oranı (%) 
Afyon 6 358 11.18 
Aydın 17 173 5.40 
Denizli 26 456 14.24 
İzmir 15 784 24.48 
Kırşehir 1 97 3.03 
Kütahya 46 125 3.90 
Manisa 7 750 23.42 
Nevşehir 1 61 1.91 
Şanlıurfa 26 373 11.65 
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Yozgat 2 25 0.78 
TOPLAM 147 3202 100.00 

 

Tablo 3. Türkiye’de Jeotermal Bölgelerdeki Sera Alanlarının Gelişimi (TÜİK, 2018) 

Sera Alanı (da) Plastik Sera Alanı (da) Cam Sera Alanı (da) 
Yıllar 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
İller 
Antalya 165512.2 175358.7 187041.8 66935.1 66730.1 64996.7 
Afyon 526 563 751 50 66 94 
Aydın 798 837.5 863.5 100 100 141 
Denizli 725,8 841,8 1258,8 6 6 6 
İzmir 13838.3 14469.9 14207 325.2 299.2 287.9 
Kırşehir 244 224 244 0 0 0 
Kütahya 329.1 459.1 459 5 5 5 
Manisa 1073.5 1067.5 1223.2 0 0 0 
Nevşehir 28 33 33 60 60 56 
Şanlıurfa 640 648 826 124 103 140 
Yozgat 25 25 25 0 0 0 

 

3.2.1. Jeotermal Enerjiyle Isıtılan Seralarda Isıtma ve Deşarj Sistemi 

 

Jeotermal kaynağın işletmelere olan uzaklığı işletmeler arasında çok farklılık arz etmektedir. Sıcak suyun 

taşınmasında en önemli etken kaynak sıcaklığıdır. Yüksek sıcaklıktaki sular, daha uzak mesafelere taşınarak 

ısıtmada kullanılabilmektedir. Isıtmada kullanılan sıcak su, ortalama 541 m mesafedeki kuyulardan getirilerek 

kullanılmaktadır (Hasdemir ve Ark., 2014). 

Örtüaltı işletmeler jeotermal kuyulardan çıkardıkları sıcak suyu, eşanjör sistemi veya doğrudan sera 

içerisinde dolaştırmak suretiyle ısıtmada kullanmaktadırlar. Örtüaltı işletmelerin %67.21’i sıcak suyu doğrudan 

kullanmakta, %32.79’u ise eşanjör sistemi kullanmaktadır (Hasdemir ve vd., 2014). Sera içerisine alınan sıcak su 

çok büyük oranda, toprak üstünde ortam ısıtması şeklinde kullanılmaktadır. Sadece bir işletmenin toprak altı 

borularıyla ısıtma yaptığı görülmüştür (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Jeotermal Seralarda Isıtma Sistemleri (Hasdemir ve Ark., 2014) 

Özellikler İşletme sayısı (Adet) Oran (%) 
Doğrudan ısıtma 18 67.21 
Eşanjör kullanımı 40 32.79 
Toprak üstü ısıtma sistemi 121 99.18 
Toprak altı ısıtma sistemi 1 0.82 
Reenjeksiyon uygulama 21 17.21 
Arıtma yapan 41 33.61 
Araziye boşaltma yapan 60 49.18 

 

Isıtmada kullanılan jeotermal kaynağın sürdürülebilirliği yanında içeriğindeki ağır metaller başta olmak 

üzere kimyasal yapının çevreye zarar vermesini engellemek için akışkanın tekrar yeraltına verilmesi (re-

enjeksiyon) önem arz etmektedir. Ancak işletmelerin %17.21’i kullandıkları akışkanı tekrar re-enjekte etmektedir. 

Geri kalan %49.18’i doğrudan araziye terk etmekte, sadece %33.61’i arıtma yaparak suyu deşarj etmektedir (Tablo 

4). 

 

3.2.2. Jeotermal Kaynakların İlave Sera Isıtma Durumu 
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Mevcut jeotermal kaynakların %67.21’i ile ilave sera ısıtma olanağı bulunmaktadır. Yeterli miktarda 

yüzeye çıkarılmış jeotermal akışkanın varlığına rağmen, işletmelerin ilave sera yapmama nedenleri şöyledir: 

İşletmelerin %32.93’ü arazi yetersizliğinden, %29.27’si yasal izin alınamamasından, %19.51’i sermaye 

yetersizliğinden, %4.88’i maliyetlerin yüksek olmasından, %2.44’ü pazarlama sorunlarından, %1.22’si işgücü 

eksikliği ve teknik nedenlerden, %8.54’ü ise çeşitli diğer nedenlerden dolayı ilave sera yapamadıklarını 

belirtmişlerdir (Hasdemir ve Ark., 2014). 

 

3.3. Türkiye’de Jeotermal Seracılığın Sorunları 

 

3.3.1. Jeotermal Mevzuatın Elektrik Üretimi Öncelikli Olması 

 

Ülkemiz, enerji sektöründe yaşadığı sorunlar nedeniyle, son yıllarda yerli kaynaklara yönelmiş ve bu 

amaçla özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için bu alanda yatırım yapacaklara bazı teşvik 

ve destekler vermiştir. Bu kapsamda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanunu”nun 6. Maddesinin 1. Bendinde “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 18/5/2005 tarihinden 

31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı 

sahipleri için, bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süre ile uygulanır denilmekte ve 10 yıl süre 

ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek elektrik alım garantisi sağlanmıştır. Jeotermal kaynaklardan 

üretilecek elektrik devlet tarafından 10.5 $ cent/kWh’a, yerli imalat kullanıldığı taktirde 13.2 $ cent/kWh’a 

alınması taahhüt edilmektedir (Öztürk ve Ark., 2015). 

Bununla birlikte, verilen jeotermal kaynak arama ruhsatlarının 3+1 yıl ile sınırlı olması, yapılan sondaj 

araştırmalarının sonucunda jeotermal akışkan sıcaklığının yüksek olması yatırımcıları elektrik enerjisi üretmek 

için Jeotermal Enerji Santralleri (JES) kurmaya yöneltmektedir. Diğer alanlarda kullanımında bir kısıtlama 

olmamasına rağmen, bu alanlardaki kullanımındaki belirsizlikler jeotermal yatırımcıları elektrik üretimine 

yönlendirmektedir. Jeotermal kaynaklar seracılıkta veya konut ısıtmasında kullanılmak istendiğinde, sera yapacak 

kişilerin sayısı ve ısıtılacak sera alanının belirsizliği, konut ısıtmasında kullanılmak istendiğinde, belediye ile ve 

bunu kullanacak kişilerle yaşanabilecek problemlerin belirsizliği ve yapılacak yatırımların geri dönüş süresinin 

belirli olmayışı yatırımcıları, üretilen enerjinin alım garantisi olduğu ve yapılan yatırımın geri dönüşünün önceden 

öngörüldüğü elektrik üretimi yatırımlarına yönelmelerine neden olmaktadır. 2015 yılı sonuna kadar işletmeye 

giren YEK’nın 10 yıl süre ile devletçe alım garantisi olması sebebiyle, jeotermal kaynak sahipleri 2015 yılı sonuna 

kadar öncelikli olarak enerji yatırımlarını tamamlamak istemektedirler. Diğer alanlardaki yatırımlarını enerji 

yatırımlarını tamamladıktan sonraki dönemde planlamaktadırlar. Jeotermal kaynağın sıcaklığının elektrik üretimi 

için uygun olmadığı durumlarda, jeotermal kaynaklar seracılıkta kullanılabilmektedir. Jeotermal santral sahipleri, 

kendileri seracılık yapmak istediklerinde, elektrik ürettikten sonraki geri kalan ısıdan sera ısıtmasında 

kullanabilmektedirler (Özdemir ve Ark., 2012).  

 

3.3.2. Jeotermal Sahaların Ruhsatlandırılmış Olması 
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Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımının önündeki en büyük engel ise; jeotermal sahaların ihaleyle 

satılması sonucunda, bu sahaları alan kişilerle seracılık yapacak kişilerin farklı kişiler olmasıdır. Jeotermal sahaları 

alan kişiler kendileri seracılık yapmak istediklerinde, problem yaşanmazken başkaları seracılık yapmak 

istediğinde, değişik gerekçelerle jeotermal enerjiyi seracılara vermek istememekteler veya çok pahalıya verme 

eğiliminde olmaktadırlar. Jeotermal yatırımlarının yüksek olması ve seracılık yapacak kişilerin az olması veya 

seracılık yapılacak alanların farklı yerlerde olması nedeniyle, bu alanlara jeotermal ısının taşınması maliyetinin 

yüksek olması, jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımını güçleştirmektedir. Jeotermal sahaya yakın bir yerde 

geniş bir alanda toplu şekilde seracılık yapılması durumunda, bu alana verilecek jeotermal ısı için yapılacak 

maliyetler ekonomik olacağından, firma sahipleri buna sıcak bakabileceklerdir. Bu açıdan, jeotermal sahaları alan 

firmaların seracılığa enerji verebilmesi için, sera bölgesinin öncelikle jeotermal kaynağa ne kadar uzakta olduğunu 

ve ne kadar alanda seracılık yapılacağını bilmeleri gerekmektedir. Jeotermal kaynak sahipleri, buna göre yapacağı 

yatırımı ve yıllık işletme maliyetlerini de hesaplayarak ne kadar yatırım yapacaklarını ve seralara hangi fiyattan 

enerji verebileceklerini belirlemeleri kolay olacaktır.  

Jeotermal enerjinin diğer alanlarda kullanımını sağlamak açısından Kanunun hazırlanması sırasında 

jeotermal sahanın bulunduğu yerdeki yerel yönetimlere bölgenin ihtiyaçlarına göre öncelik belirleme inisiyatifi 

verilmesi veya yerel yönetimlere jeotermal enerji kullanma imkanları tanınması gereklidir. Kanunda bundan sonra 

bu kapsamda bir değişiklik yapılsa bile bundan sonra ihalesi yapılacak sahalar için faydası olacaktır. Kanunda 

değişiklik yapılmadığı durumda jeotermal sahaların kiralanması esnasında kira şartnamesine başka amaçlar için 

kullanım şartı getirilmesi jeotermal enerjinin bölge ihtiyaçlarına göre daha etkin kullanımını sağlayacaktır. Şu an 

için bu belirtilen hususlar yapılamadığı için jeotermal saha sahiplerinin sahip oldukları sahalardaki jeotermal 

enerjiyi başka alanlarda kullandırmak açısından kanunen hiçbir yaptırım veya zorlama söz konusu değildir 

(Özdemir ve Ark., 2012). 

Ayrıca, jeotermal saha sahiplerinin seracılara enerjiyi dekar başına kaç liradan verecekleri konusu da ayrı 

bir sorun oluşturmaktadır. Eğer, burada makul bir fiyat oluşmazsa, bu konu da jeotermal seracılığı olumsuz 

etkileyecektir. Jeotermal enerjinin seralara ücret karşılığı verilmesi konusunda, gerek ücretin belirlenmesi 

aşamasında, gerekse daha sonraki anlaşmazlıklar konusunda önlemler gereklidir. Jeotermal sahaların 

ruhsatlandırılmış olması nedeniyle, diğer alanlarda ve seracılıkta kullanımı sahayı alan firmaların inisiyatifine 

kalmıştır. Bunu önlemek için jeotermal sahaların korunması amacıyla oluşturulan bu sahaların etrafındaki bloke 

alanların yerel yönetimlerin sosyal amaçlı kullanımına açılması gerekmektedir. Bu açıdan jeotermal kaynakların 

kullanımında bölgede yaşayan insanların da yararlanması yönünde kanunda mutlaka değişiklikler yapılmalıdır. 

Günümüze kadar devletin tasarrufunda olan kaynakların kiraya verilmekle, devamlı olarak bunu alan kişilerin 

tasarrufunda ve tekelinde kalması adil bir yaklaşım olmasa gerektir (Özdemir ve Ark., 2012).  

3.3.3. Sera İçin Arazi ve Jeotermal Kaynak Bulma  

 

Jeotermal kaynakların jeotermal mevzuat ile beraber kullanılmaya başlaması sonucu, seracılığa yatırım 

yapmak isteyen müteşebbislerin sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Müteşebbisler çoğu zaman hem sera 

yeri bulma konusunda hem de jeotermal kaynaklardan faydalanma konusunda sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bazen 

sera yeri bulurken, jeotermal enerji bulma konusunda problem yaşamaktalar, bazen de tam bunun tersi durumlar 

yaşanabilmektedir. Bu sebepten dolayı, jeotermal saha sahiplerinin başka alanlara ve seracılığa enerji vermelerini 
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temin etmek için bu alanda yatırım yapmaları durumunda devlet desteği, teşviki veya ucuz kredi olanakları 

sağlanarak bu alanlara yönelmeleri sağlanmalıdır.  

Jeotermal kaynak sahipleri, kendileri seracılık yapmak istediklerinde, enerji açısından problem 

yaşamazken, sera yeri bulma konusunda problemler yaşamaktadırlar. Zira bu alanlarda yeteri kadar hazine arazisi 

olmayışı ve mevcut arazilerin genelde şahıs arazisi olması nedeniyle sera kuracak yer bulamamakta, arazi almaya 

kalktığında arazi fiyatları normalin 10 katına kadar çıkabilmektedir. Bu durum jeotermal seracılığı olumsuz 

etkilemektedir (Özdemir ve Ark., 2012).  

 

3.3.4. Jeotermal Kaynak Arama ve Geliştirme Maliyeti  

 

Jeotermal yatırımlarının çok maliyetli olması, jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımını olumsuz 

etkilemektedir. Gerek, jeotermal kaynak bulmak için yapılan sondaj çalışmalarının gerekse, re-enjekte kuyularının 

açılması ve re-enjekte maliyetlerinin yüksek olması, jeotermal yatırımcıların, bu maliyetleri en kısa sürede geri 

dönüşü olan jeotermal santral yatırımlarına yönelmelerine neden olmaktadır. Akışkanın içerdiği ağır metaller, 

özellikle bitkilere fitotoksik düzeyde bulunan bor nedeniyle, çevreye olumsuz etkilerinden dolayı, re-enjekte 

edilme zorunluluğu maliyetleri artırdığından, seracılığı etkilemektedir.  

 

3.3.5.Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinden Kaynaklanan Sorunlar 

 

Jeotermal kaynağın daha verimli kullanılması, daha sağlıklı üretim yapılması, üretimin denetlenebilirliği 

ve pazarlamanın daha sağlıklı organize edilmesi açısından en sağlıklı seracılık, Tarıma Dayalı İhtisas Organize 

Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kurulması şekliyle olabilecektir. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

kurulması hususunda da gerek yasal gerekse yerel nedenlerden kaynaklanan problemler mevcuttur. Bu problemler 

de jeotermal seracılığı olumsuz etkilemektedir. 10.10.2009 tarih ve 27402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı tarafından birlikte yürütülürken 12/03/2012 tarihi itibariyle yürütülme Tarım ve Ormancılık 

Bakanlığı’na devredilmiştir.  

Seracılığın geniş alanlarda yapılabilmesi için, Yönetmelikteki %75 hazine arazisi şartının seracılık 

yapılacak TDİOSB için kaldırılması seracılığın önünü açacaktır. Ancak bu durumda da TDİOSB kurulması için 

arazisi kamulaştırılan üreticilerin bundan sonraki durumları hususu endişe vericidir. Bu durumdaki çoğu üretici 

belki şehirlere göç edecek ve burada hem ekonomik olarak yaşamını devam ettirme konusunda hem de yeni şehir 

hayatını alışma konusunda problemler yaşayabileceklerdir. Bu durumda TDİOSB’nde yüksek gelir grupları, sera 

yatırımlarını yapacaklardır. Bunun için bölgede bulunan jeotermal kaynaklar, bölge halkının sosyo-ekonomik 

yaşamını olumsuz değil, olumlu yönde etkileyecek şekilde planlanmalıdır. Yönetmelikte, TDİOSB’lerinde arazisi 

kamulaştırılan kişilere yer tahsisinde öncelik verilmelidir. Bu üreticiler küçük aile işletmeleri olduğu için jeotermal 

seracılık maliyetlerini kendi öz kaynakları ile karşılamaları zor olacağından, bu yönde faaliyet göstermek isteyen 

üreticilere faizsiz olarak 2-3 yıl geri ödemesiz olmak şartıyla 7-10 yıl vadeli kredi imkanları veya hibe destekleriyle 

desteklenmeleri gerekmektedir. 

Seracılık alanındaki son yıllardaki gelişmeler sonucu seracılık, daha ziyade son sistem teknolojilerin 

kullanıldığı modern topraksız kültür olarak yapılmaktadır. Bu tip modern seralar büyüdükçe maliyetler 
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düşmektedir. Bu nedenle, ekonomik bir yatırım için, bu tip modern sera yapılacaksa, sera büyüklüğünün en az 20-

25 dekar olması gerekmektedir. TDİOSB için en az 500 dekar alan olması ve en az 30 kişinin proje kapsamında 

yer alması gerektiği belirtilmektedir. TDİOSB’lerinde modern bir seracılık amacıyla, ekonomik sera 

büyüklüğünde sera yapabilmek için ya TDİOSB alanının büyütülmesi gerekmektedir ya da en az 30 girişimci 

koşulu azaltılmalıdır (Özdemir ve vd., 2012). Sera amaçlı TDİOSB’lerinde kurulacak seraların teknolojisine göre 

sera büyüklükleri belirlenmelidir. Ancak, topraksız kültürde modern seralar planlanıyorsa, bu tip TDİOSB’lerinde, 

seralar en az 20-25 dekar olarak planlanmalıdır. TDİOSB kurulacak yer planlanırken, seraların ısıtılmasında 

kullanılacak jeotermal kaynak ve serada kullanılacak temiz su göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

3.3.6. Jeotermal Kaynak Kullanan Tesislerin İdare Payı 

 

İlgili Kanun ve Yönetmelikte, jeotermal akışkanı veya Kanuna tabi gazların da doğrudan ve/veya dolaylı 

olarak kullanıldığı tesislerden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 1’i tutarında idare payı alınacağı belirtilmektedir. 

Bu durumda, jeotermal kaynağın kullanıldığı seralardan gayrı safi gelirin %1’i oranında Özel İdare payı ödemesi 

yapılacaktır. Jeotermal ısı kullandığı için %1 idare payı ödenmesi seralar için yüksek bir katkı payıdır. % 1 idare 

payı ödemesi, jeotermal kaynağı direk kullanan ve girdisi sadece jeotermal kaynak olan elektrik üretimi, CO2 gazı 

üretimi gibi tesisler için olmalıdır. Bu kaynağı ikincil, üçüncül olarak dolaylı kullanan tesisler için bu %1 katkı 

payını ya tamamen ödememesi gerekir ya da bu oranın bu tesisler için düşürülmesi gerekmektedir.  

 

3.3.7. İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu  

 

Seralar “3194 sayılı İmar Kanunu”na göre ruhsata tabidir. Jeotermal enerji kullanmayan seralar, sadece 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerinden izin alırken, jeotermal enerji kullanan seralar, 

aşağıda belirtilen kurumlardan izin alma durumunda kalmaktadır (Özdemir ve Ark., 2012): 

1) Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü  

3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü  

4) Devlet Su İşleri 

5) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  

6) Özel İdare 

7) Elektrik Dağıtım A.Ş 

8) İl Jandarma Komutanlığı  

9) Karayolları 

 

3.3.8. Seracılık Sektörünün Hukuki Statüsü  

 

Seracılığın hukuki bir statüye kavuşturulması için, seraların planlanmasından, yapım aşamasına ve üretim 

aşamasına kadar olan tüm aşamalarının belirlendiği bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu durum, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığının çıkaracağı bir yönetmelikle belirlenebilir. Konu ile ilgili diğer Kanun ve 
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Yönetmelikler de bu hazırlanacak yönetmeliğe göre yeniden düzenlenmelidir. Seralar, 1/100.000 ölçekli İl Çevre 

Düzeni Planına sadık kalınarak İmar Kanunu kapsamı dışında tutulmalıdır. Seralar, Yapı Denetim Kanunu 

kapsamı dışında tutulmalıdır. Bu seralar yeni mevzuatta tarımsal yapı olarak hukuki statüye kavuşturulmalı ve 

proje hazırlanması, onaylanması ve yapım esnasındaki ve sonrasındaki işlemler ve denetimleri tek elden 

yapılmalıdır. Bunun için en doğru uygulama, bu işlemlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 

yapılmasıdır.  

3.4. Türkiye’de Jeotermal Seracılık İçin Devlet Teşvikleri 

 

Modern seracılığın hızlı büyümesi beklenmekte, teknoloji kullanımı artışıyla verimlilik ve karlılık 

artmaktadır. Ülkemiz tarım sektörünün gelecekteki hedefleri için seracılık yatırımlarına cazip teşvikler 

sunulmaktadır. Son yıllarda ülkemiz tarım ve gıda yatırımları içinde; hayvancılık ve süt sektöründen sonra en fazla 

yatırım yapılan 3’üncü sektör seracılıktır. 2012 yılında da hayvancılık ve ilgili diğer sektörlerden sonra en fazla 

yatırım yapılan sektör olarak seracılık yer almaktadır.  

Ülkemizdeki mevcut jeotermal kapasiteye rağmen, kullanımın yeterli düzeyde olmaması nedeniyle, 

jeotermal seracılık teşvik edilerek desteklenmektedir. Buna ilişkin yasal düzenlemeler aşağıda verilmiştir (Kutlu, 

2015): 

➢ 11.3.2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

(2011/9) 

➢ 28.2.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Yönetmelik 

➢ 3.5.2007 tarihli ve 26511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Arazilerinin Teknolojik veya 

Jeotermal Seracılık ve Organik Tarım Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin 

Tebliğ  

➢ 10.11.2009 tarih ve 27402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize 

Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

➢ 26.4.2009 tarih ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (SN: 324) 

➢ 10.4.2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (SN: 335) 

➢ 16/7/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15199 Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Karar 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Sera ısıtma uygulamalarında, günümüz enerji varlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek amacıyla 

fosil enerji kaynakları yerine alternatif enerji kaynaklarından yararlanılması öncelikli bir gereksinimdir. 

Ülkemizde, sera ısıtmada jeotermal enerjiden daha etkin olarak yararlanılması büyük önem kazanmış olmakla 

birlikte, uygulamada teknik ve ekonomik açıdan bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Jeotermal ısıtma, jeotermal 

kaynakların en yaygın olarak kullanıldığı yerlerden birisi olup, jeotermal sera ısıtması Türkiye’de gittikçe önem 

kazanmaktadır. Jeotermal enerji santrallerinde re-enjeksiyon için geri gönderilen akışkandan da sera ısıtma 

amacıyla yararlanılmalı ve bu konuya ilişkin hukuksal düzenleme yapılmalıdır. Jeotermal kaynağın seracılıkta 
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ısıtma amaçlı kullanılması, tarım sektörü için ekonomik ve çevresel fayda sağlayan bir yenilik olarak ele 

alınmalıdır. 
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ÖZET 
 
Amaç: Amacı karotenoidlerin kardiyovasküler hastalıklara etkisini değerlendiren çalışmaları derlemektir. 

Materyal ve Metot: Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada ölümlerin % 31'ini oluşturan ve dünya çapında 

ölümlerin en önemli nedeni olarak kabul edilen hastalık grubudur. Kardiyovasküler hastalık  kapsamında (KVH), 

koroner kalp hastalığı,  yüksek tansiyon, periferal arter hastalığı, romatizmal kalp hastalığı, aritmi, konjenital kalp 

hastalığı, kalp yetmezliği (geçici iskemik atak ve felç dahil olmak üzere), serebrovasküler hastalık dahil edilebilir. 

Bulgular: İnsan vücudu, başta aerobik metabolizmanın bir sonucu olarak, oksijensiz radikalleri ve reaktif oksijen 

türlerini (ROS) çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal süreçlerde oluşur. Çalışmalar KVH ve ROS arasındaki ilişkiyi 

ve bu ROS'a karşı antioksidan besinlerin yararlı etkilerini göstermiştir.  Bitki dokularının, farklı tiplerde 

antioksidan bileşikler (tokoferoller, askorbik asit, karotenoidler ve fenolik bileşikler) içeren doğal kaynaklar 

olduğu düşünülmüştür. Karotenoidler birçok bitki tarafından sentezlenen yapısında dokuz veya daha fazla konjuge 

çift bağ bulunan sarı-kırmızı ve turuncu renk veren 40 atomlu pigmentlere denir. Karotenoidler, aktif radikalleri 

elektron transfer ederek, hidrojen vererek ya da radikale bağlanarak inhibe edebilmektedir. Alfa-karoten, β-

karoten, likopen, lutein ve zeaksantin, pro-vitamin A aktivitesi, antioksidan kapasite, hücresel sinyal verme ve 

bağışıklık işlevi de dahil olmak üzere önemli olabilecek çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahiptir. Normal diyet 

alımları kardiyovasküler hastalık ve kanser sonuçlarında önemli sağlık yararları ile ilişkili bulunmuştur.  

Sonuç: Karotenoidlerin antioksidan ve antienflamatuar aktiviteleri, iltihap, hiperlipidemi, hipertansiyon, insülin 

direnci ve obezite gibi kardiyovasküler risk faktörlerine karşı koruyucu olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karotenoidler, Kardiyovasküler Hastalıklar, Beslenme, Antioksidan maddeler 

ABSTRACT 

 

CAROTENOIDS AND EFFECTS ON CARDIOVASCULAR DISEASES 

 

Aim: The aim is to compile studies evaluating the effect of carotenoids on cardiovascular diseases. 

Material and mehod: Cardiovascular diseases are a group of diseases that accounts for 31% of all deaths 

worldwide and is considered the most important cause of death worldwide. In the context of cardiovascular disease 

(CVD), coronary heart disease, hypertension, peripheral arterial disease, rheumatic heart disease, arrhythmia, 

congenital heart disease, heart failure (including transient ischemic attack and paralysis), cerebrovascular disease 

can be included.  

Results: The human body, especially as a result of aerobic metabolism, forms oxygen free radicals and reactive 

oxygen species (ROS) in a variety of physiological and biochemical processes. Studies have shown the association 

between CVD and ROS and beneficial effects of antioxidant nutrients against this ROS. Plant tissues are thought 
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to be natural sources containing antioxidant compounds (tocopherols, ascorbic acid, carotenoids and phenolic 

compounds) in different types. Carotenoids are the pigments of 40 atoms giving a yellow-red and orange color 

with nine or more conjugated double bonds in the structure synthesized by many plants. Carotenoids can inhibit 

active radicals by electron transfer, hydrogen donation, or radical attachment. It has a variety of biological 

functions that can be important, including alpha-carotene, beta-carotene, lycopene, lutein and zeaxanthin, pro-

vitamin A activity, antioxidant capacity, cellular signaling and immune function. Normal dietary intake has been 

associated with significant health benefits in cardiovascular disease and cancer outcomes. Coclusion: Antioxidant 

and antiinflammatory activities of carotenoids may be protective against cardiovascular risk factors such as 

inflammation, hyperlipidemia, hypertension, insulin resistance and obesity. 

 

Keywords: Carotenoids, Cardiovascular Diseases, Nutrition, Antioxidant substances 
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GİRİŞ 
 

 Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) tüm dünyada ölümlerin % 31'ini oluşturan ve dünya çapında 

ölümlerin en önemli nedeni olarak kabul edilen hastalık grubudur. Kanıtlar şu ana kadar KVH'lerin iyi 

bilinen risk faktörlerinden bazıları ( artan kan basıncı  ve plazma kolesterol düzeyleri, diabetes mellitus 

kontrolü, obezite ve sağlıksız yaşam tarzı) ile başa çıkılabilirse önlenebilir olduğunu da göstermektedir. 

(Joseph ve ark., 2017) Bu yüzden, KVH’ı önlemek için epidemiyolojik ve randomize klinik çalışmalar 

sağlıklı bir diyet modeli de dahil olmak üzere yaşam tarzındaki değişikliklerin teşvik edilmesi gerektiğini 

göstermiştir. Kardiyovasküler hastalık  kapsamında (KVH), koroner kalp hastalığı,  yüksek tansiyon, 

periferal arter hastalığı, romatizmal kalp hastalığı, aritmi, konjenital kalp hastalığı, kalp yetmezliği (geçici 

iskemik atak ve felç dahil olmak üzere), serebrovasküler hastalık dahil edilebilir. KVH hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkelerde morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Amerikan Kalp Derneği 

(AHA) kalp hastalığı istatistikleri 2015 Güncellemesi 2012 yılında Amerikan yetişkinlerde kardiyovasküler 

prevalansı% 35, tahminen 85,6 milyon yetişkin (> 3’te 1) KVH’ın en az bir türüne sahip olduğunu bildirdi. 

Bunlardan 43,7 milyonunun ≥60 yaş olduğu tahmin edilmektedir. Belirtilen ölüm nedeni olarak KVH, tüm 

ölümlerin% 31.3'ünü  veya Birleşik Devletler'deki her 3 ölümden 1'ini oluşturmaktadır. 2030'a 

gelindiğinde, ABD nüfusunun% 43,9'unun bir çeşit kardiyovasküler hastalığa sahip olacağı tahmin 

edilmektedir.( Mozaffarian ve ark., 2015) 

İnsan vücudu, başta aerobik metabolizmanın bir sonucu olarak, oksijensiz radikalleri ve reaktif 

oksijen türlerini (ROS) çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal süreçlerin terminal ürünleri olarak toplar (Lobo 

ve ark., 2010). Mikrovasküler disfonksiyon oksidatif strese bağlıdır. ROS üretimi antioksidan savunma 

kapasitesini aştığında, ilerleyici endotelyal disfonksiyon ve apoptoz meydana gelir (Serné ve ark., 2007). 

Hücre içi ROS'un ana bileşeni, tek bir elektron tarafından işletilen oksijenin (O2) indirgenmesinden elde 

edilen süperoksit anyonudur. Süperoksit anyonu, süperoksit dismutaz (SOD) ile hızla hidrojen peroksite 

(H2O2) dönüştürülen ve daha sonra glutatyon peroksidazlar, peroksiredoksinler ve katalaz aktivitesi ile 

suya indirgenmiş yüksek sitotoksik aktiviteye sahiptir (Brandes ve ark., 2005). Hücre içi ROS'un ana 

kaynağı, plazma membranında, nükleusda ve mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi sitoplazmik 

organellerde tespit edilen NADPH oksidazdır.( Guzik ve Harrison, 2006) Bazı çalışmalar KVH ve ROS 

arasındaki ilişkiyi ve bu ROS'a karşı antioksidan besinlerin yararlı etkilerini göstermiştir. Bir çalışma, 

antioksidanların ROS'a karşı aterosklerozu önlemedeki yararlı etkisini göstermiştir ki bu, KVH'ye neden 

olan başlıca komplikasyonlardan biridir (Stanner ve ark., 2004). Oksidatif stresin ateroskleroza katkıda 

bulunan bir faktör olduğu gösterilmiştir (Ozkanlar ve Akcay, 2012). Düşük yoğunluklu lipoprotein 

oksidasyonu, aterogenezdeki ana basamaklardan biridir ve antioksidanların, diğer koruyucu 

mekanizmalarla birlikte düşük yoğunluklu lipoproteinin bu oksidasyonunu bloke ederek aterosklerozu 

önlemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir (Maiolino ve ark.,2013). Miyokard enfarktüsü ile ilişkili tedaviler 

sırasında, iskemik bölgelere reperfüzyon artmış ROS üretimi ile ilişkilidir. Bu, kalbin fonksiyonunda 

bozulmaya yol açar (Toyokuni, 1999). Daha fazla hipoksi ve artmış ROS, oksidatif patlamayı daha da 

şiddetlendiren antioksidan enzimlerin seviyelerinde bir azalmaya neden olur (Vaage ve ark., 1997). ROS'un 

KVH üzerindeki bu zararlı etkileri, bu hastalıkları önleyebilecek antioksidan takviyeleri ile karşı karşıya 
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kalabilir (Tinkel ve ark., 2012). Antioksidanlar ROS aşırı üretimini azaltarak veya ROS içeren 

reaksiyonlara müdahale ederek hücresel hasarı önleyebilir. Antioksidanlar, bu reaktif türlerin oksidatif 

strese yol açmasıyla ilgilenen moleküllerdir. Substratın düşük konsantrasyonlarda oksidasyonunu 

önleyebilecek maddeler olarak tanımlanmıştır(Halliwell ve Gutteridge 1995). Oksidatif stres ve zararlı 

etkileri doğal olarak oluşan antioksidanların alınmasıyla önlenebilir. Antioksidanlar serbest radikal 

toplayıcılar olarak hareket ederler ve çeşitli hastalıklara yol açan oksidatif reaksiyonları önleyebilirler.( Xu 

ve ark., 2017) Bitki dokularının, farklı tiplerde antioksidan bileşikler (tokoferoller, askorbik asit, 

karotenoidler ve fenolik bileşikler) içeren doğal kaynaklar olduğu düşünülmüştür. Genel bir sınıflandırma 

yapılırsa antioksidanlar vitaminler (askorbik asit, tokoferoller), karotenoidler (kondanse edilmiş taninler, 

ksantofiller ve karotenler), flavonoidler (flavonlar, izoflavinler, flavonoller, flavanoller, flavanonlar), 

fenolik asitler (hidroksil-benzoik asit ve hidroksil- sinamik asit), fenolik alkoller, stilbenler, lignanlar, 

tanenler, kükürt içeren antioksidanlar ve neoform bileşikler (melanoidinler) şeklinde olabilir (Cömert ve 

Gökmen, 2018) 

 
 

GENEL BİLGİLER 
 

 

Karotenodilerin Tanımı 

 

 Karotenoidler birçok bitki tarafından sentezlenen yapısında dokuz veya daha fazla konjuge çift 

bağ bulunan sarı-kırmızı ve turuncu renk veren 40 atomlu pigmentlere denir. (Gök ve Serteser, 2003; Perara 

ve Yen, 2007) Bu çoklu doymamış özelliği karotenoidlere kolay okside olabilme yeteneği verir ve stabil 

olmayan bir yapının oluşumunu sağlar. (Anıl, 2006) Karotenoidler, sarıdan kırmızıya değişen renkte 

bitkilerden sağlanan 600'ün üzerinde yağda çözünen bileşikten oluşan bir grup oluşturur. İnsan diyetinde 

yaklaşık 50 tanesi bulunur. (Gammone ve D’Orazio, 2015). Kimyasal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle 

karoten ve ksantofillere ayrılabilirler. Karotenler  a-karoten, β-karoten ve likopendir.Ksantofiller ise 

(oksijen içeren karoten türevleri) şunları içerir: zeaksantin, lutein, astaksantin ve β-kriptoksantin 

(Eldahshan ve Singab, 2013; Gryszczyńska ve ark 2011). İnsanlar karotenoidleri sentezleyemezler, bu 

nedenle gıda ile desteklenmesi gerekir. Karotenoidler sadece bitkiler, algler, mantarlar ve bazı 

mikroorganizmalar tarafından üretildiğinden, en zengin kaynakları sebze ve meyve (ve bunların işlenmiş 

ürünleri) tarafından sağlanır. (Gryszczyńska ve ark., 2011; Janiszewska-Turak ve ark., 2016; Rao ve Rao, 

2007). Karotenoidler, aktif radikalleri elektron transfer ederek, hidrojen vererek ya da radikale bağlanarak 

inhibe edebilmektedir (Simpson, 1985). β-karotenin çok etkili bir zincir kırıcı antioksidan olarak fonksiyon 

gösterdiği, ancak oksijen basıncının artmasıyla β-karotenin antioksidan etkisinin azaldığı belirtilmektedir. 

Bu etkinin, göze gelen zarar verici mavi ışığı absorbe etmelerinden kaynaklandığı bildirilmektedir (Krinsky 

ve Johnson, 2005). Alfa-karoten, β-karoten, likopen, lutein ve zeaksantin, pro-vitamin A aktivitesi, 

antioksidan kapasite, hücresel sinyal verme ve bağışıklık işlevi de dahil olmak üzere önemli olabilecek 

çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahiptir (Fiedor ve Burda, 2014). Ayrıca düşük karotenoid seviyeleri, 
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mortalite riskinin artmasıyla ilişkilidir. Normal diyet alımları ise kardiyovasküler hastalık ve kanser 

sonuçlarında önemli sağlık yararları ile ilişkili bulunmuştur. (Buijsse ve ark, 2005) 

 

Karotenoid Çeşitleri ve Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkileri 

 

Likopen 

 

          Likopen, karpuz, domates ve kırmızı greyfurtlarda yüksek konsantrasyonda bulunabilen bazı meyve 

ve sebzelerde kırmızı renkten sorumlu pigmenttir. (Hadley CW, 2003) Etkili bir antioksidandır ve 

doymamış bir yapısı olduğu görülmüştür. Önemli biyoaktivitelerinden dolayı tüketimi hem yaşlanma 

belirtilerini hem de kardiyovasküler hastalıkları önleyebilir (Rissanen TH ve ark, 2000). Reaktif oksijen 

türlerini ortadan kaldırır, lipid peroksidasyonunu inhibe eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir (Hadley 

CW, 2003). Düşük plazmatik antioksidan vitamin A, E, beta-karoten ve likopen düzeylerinin erken karotis 

aterosklerotik lezyonlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Riccioni G ve ark, 2008) Özellikle, Rotterdam 

Çalışması, likopenin abdominal aortun kalsifiye plakları ile ters orantılı olduğunu bildirmiştir (Grobusch 

KK ve ark., 2000) ve çeşitli çalışmalarda azalmış karotis intima-media kalınlığı ve koroner kalp hastalığı 

ve inme gibi kardiyovasküler olayların  daha düşük insidansları ile açık bir şekilde ilişkilendirilmiştir 

(Rissanen TH, 2002) Likopenin anti-enflamatuar etkileri, bu molekülün hücresel aktiviteleri modüle 

edebildiği çeşitli yollarla ilişkilendirilmiştir. Yüksek likopen seviyeleri arteriyel kalınlık ve ateroskleroz ve 

/ veya inme riski ile ters orantılı olarak görülmüştür.(Karppi J. Ve ark 2013) Ayrıca, endotelyal hücreleri 

doğrudan oksidatif hasara karşı koruyabilir ve monosit-endotelyum etkileşimlerini ve trombosit 

agregasyonunu inhibe edebilir.(Hung C.F ve ark 2008) Ayrıca, likopen nötrofillerin oksidatif tepkisini ve 

pro-inflamatuar sitokinlerin sekresyonunu baskılayabilir.( Marcotorchino ve ark., 2012) Düz kas 

hücrelerinin yanı sıra monositler ve T-lenfositlerin proliferasyonu da likopen tarafından regüle edilmiş gibi 

görünmektedir.( Lo ve ark., 2012) Bu nedenle, likopen çok yüksek bir antioksidan aktivite göstermesine 

rağmen, bazı durumlarda kardiyovasküler korumadaki rolünün anti-enflamatuar özellikleriyle daha ilişkili 

olduğu görülmektedir.( Muller ve ark, 2016)  Bir veya daha fazla porsiyon / gün domatesten zengin 

ürünlerin tüketiminin, kardiyovasküler hastalıkların daha düşük bir riski (% 30) ile ilişkili olduğu öne 

sürülmüştür  (Sesso ve ark., 2003). Likopenin kardiyoprotektif etkileri, domates ürünlerinin yenmesiyle 

(70-400 gr / gün) 1–180 gün sonra görülmüştür (Cheng ve ark, 2017)  Karşılaştırma için, likopenin ortalama 

tüketimi gelişmiş ülkelerde 5 ila 7 mg / gün arasında değişmektedir ve bu da 50 gram domates ürününe 

karşılık gelmektedir (Wang, 2012). Dolayısıyla, likopen içeren gıdaların alınması aterosklerozun ve diğer 

kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ile ilgili olabilir ve sonuç olarak, özellikle bu hastalıkların önemli 

bir halk sağlığı sorunu olduğu ülkelerde önemli bir strateji olarak düşünülmelidir. Ayrıca, fiziksel egzersiz, 

sigara veya kronik patolojiler gibi uzun süreli oksidatif stres oluştuan durumlarda likopen seviyelerinde 

önemli bir azalmaya neden olabilir ve bu nedenle likopenin etkili bir şekilde yerine konması gerekebilir.( 

Costa-Rodrigues J., ve ark, 2018). Yakın zamanda Framingham Heart Offspring  Çalışması'nda 

doğrulandığı gibi (Jacques P.A ve ark., 2013), likopen alımı ve miyokard enfarktüsü, anjina pektoris ve 

koroner yetmezlik insidansı arasında güçlü bir ters ilişki vardır. Hipertansiyon, miyokard infarktüsü, inme 
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ve aterosklerozda birçok araştırmacı tarafından düşük plazma likopen düzeyleri bildirilmiştir.( Riccioni ve 

ark., 2009; Wolak ve Paran, 2013). 

 

 

 

Astaksantin 

 

 Karotenoid astaksantin, çeşitli mikroorganizmalarda ve deniz hayvanları, maya, mikroalg, somon, 

karides, kril, kompleks bitkiler ve bazı kuşlarda bulunur (Fasset ve Coombes, 2011). Genel olarak tüm 

karotenoidlerde olduğu gibi, astaksantin insanlar tarafından sentezlenmez ve bu nedenle diyette bulunması 

gerekir, deniz ürünleri ana kaynaktır (Nagao, 2011). Tek hücreli yeşil bir mikroalg olan Haematococcus 

pluvialis (H. pluvialis), açlık, yüksek tuz veya pH, yüksek sıcaklık veya ışınlama gibi çevresel stresler 

altında doğada astaksantin biriktirmek için en yüksek kapasiteye sahip olduğuna inanılmaktadır (Fassett ve 

Coombes., 2011). Bu elverişsiz şartlar altında, mikroalg, hücresel morfolojisini değiştirir, büyüklüklerini% 

70 oranında astaksantin pigmenti ile yüklenen kırmızı kistlere dönüştürür (Bilia ve ark., 2014) ve% 20'si 

diğer karotenoidlerin bir karışımını içerir (Lorenz ve Cysewski, 2000). Yüksek astaksantin konsantrasyonu 

nedeniyle, mikroalg, diyet takviyeleri, kozmetikler ve yiyecek ve içecekler gibi insan uygulamaları için 

işlenmiş astaksantinin birincil doğal kaynağını temsil ederken (Yang ve ark., 2013) sentetik (Shah ve ark., 

2016) maya (mutasyona uğramış Xanthophyllomyces dendrorhous) (Rodríguez-Sáiz ve ark, 2010) ve 

bakteri kaynakları (Paracoccus carotinifaciens, aerobik bakterilerden) (Tsubokura ve ark, 1999) baskın 

olarak su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe kullanılmaktadır . Ayrıca, H. pluvialis astaksantin içeren besin 

takviyelerinin, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından günde 2-12 mg'lık günlük dozlarda güvenli olduğu 

ve kabul edildiği kanıtlanmıştır (Capelli ve Cysewski, 2007) 

Astaksantin yapısı, konjuge çift bağlar (polien zinciri) zinciri ile bağlanmış iki oksijenli β-iyonon 

tipi halka sistemi içeren 40 karbon atomundan oluşur. Hem hidroksil (OH) hem de keto (CO) gruplarındaki 

astaksantin iyonon halkalarındaki oksijen varlığı, onu ksantofil karotenoid ailesinin bir üyesi yapar ve diğer 

karotenoidlere göre astaksantinin daha polar bir doğaya sahip olmasını sağlar (Hussein ve ark., 2006)  

Konjuge çift bağlar, astaksantinin elektron bağışı ile güçlü bir antioksidan olarak ve serbest radikallerle 

reaksiyona girmesine izin verir ( Guerin ve ark.,2003). Doğal karotenoidler ROS'u yakalamak ve oksidatif 

stresi bloke etmek için hücresel kapasiteyi arttırmak için özel yetenekler göstermiştir (Rao ve ark., 2013) 

Karotenoidlerin etkileri, hücre zarlarıyla nasıl etkileştiğine bağlı olarak değişir (McNulty ve ark., 2008). 

Astaksantin karotenoid, çoklu doymamış yağ asidi ile zenginleştirilmiş membran modeli kullanılarak 

membran yapılarının korunmasıyla lipid peroksidasyon hasarını azalttığı gösterilmiştir ( McNulty ve 

ark.,2007). ROS'un membran ve hücre homeostazını destabilize etmesine rağmen, redoks sinyallemenin 

sürdürülmesinde bu radikallerin düzenli üretimi esastır. Böylece, antioksidan sistemler tamamen ortadan 

kaldırılmadan ROS regülasyonunu denetler. Tüm antioksidanların farklı etki yolları vardır; biyolojik 

aktiviteleri de hareket ettikleri hücresel yapı tarafından da şartlandırılabilir. Astaksantin, burada sunulan I 

/ R yaralanması gibi oksidatif stres ile ilgili hastalıklar sırasında ROS akışını stabilize etmek için güçlü 

antioksidan etkileri göstermiştir. Nitekim astaksantin, membran çift tabakanın polar bölgelerine doğru 
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uzanan polar uç grupları sayesinde lipit oksidasyonunu azaltma konusunda güçlü bir kabiliyet gösterdi, bu 

da trombüs ve aterosklerotik plak oluşumunun inhibe edilmesine katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, 

astaksantinin dezavantajı da yapısına bağlanmıştır, bu da oksidasyona meyilli hale gelmesi 

biyoyararlanımını düşürmektedir. Bu sakıncaları çözmek için koruyucu kapsülleme sistemleri üzerinde 

çalışılmıştır (Zuluaga ve ark., 2018) 

 

 

Beta-Karoten 

 

 β-karoten, havuçta bulunan ve  yaygın olarak çalışılan karotenoidlerdendir. β-karoten, yalnızca 

gıda maddelerine verdiği renk için değil, aynı zamanda sayısız ilişkili sağlık yararlarından dolayı önemlidir. 

A vitamininin en güçlü öncüsüdür ve doğal olarak çeşitli izomerlerinin (cis ve trans) bir karışımı olarak 

bulunur. Güçlü bir antioksidan kapasitesine sahiptir ve kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin riskini 

azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve yaşla ilişkili maküler dejenerasyondan korunma (yetişkinler 

arasında geri dönüşümsüz körlüğün önde gelen nedeni) gibi bir dizi sağlık yararı sunar.( Gul ve ark., 2015) 

Düşük serum beta karoten konsantrasyonları ani kardiak ölüm riskini artırmıştır. Yüksek 

konsantrasyonların, hem antioksidan aktivite (Krinsky ve Johnson, 2005)   hem de diğer çeşitli 

mekanizmalarla kardiyak sonuçları önleyebileceği düşünülebilir. (Paiva ve Russell, 1999). Likopen ve β-

karotenin kardiyovasküler hastalık riski ile ters ilişkili olduğu gösterilmiştir (Johnson, 2002). Bazı 

çalışmalarda yüksek plazma konsantrasyonlarında likopen ve β-karoten daha düşük bir kalp krizi  ve 

mortalite riski ile ilişkili olma eğilimi göstermiştir (Hak ve ark., 2003) Kalp yetmezliği patofizyolojisinde 

oksidatif stres ve inflamasyonun rol oynadığı düşünülmektedir. Bazı vaka kontrol çalışmaları, antioksidan 

seviyeleri ile kalp yetmezliği şiddeti arasında bir ilişki olduğunu gözlemlemiştir (Serdar ve ark., 2001). 

Deneysel çalışmalar, β-karoten gibi antioksidanların, oksidatif stres ve inflamasyonun önemli aracıları olan 

serbest radikallerin seviyelerini azaltabileceğini göstermiştir (Yan ve ark., 2011). 

Lutein ve Zeaksantin 

 

 Lutein ve zeaksantin aynı kimyasal formüllere sahip stereoizomerlerdir. Lutein, plazmadaki 5 kat 

daha fazla miktara sahip olan baskın olanıdır ve bu nedenle lutein ve zeaksantin seviyeleri genelde beraber 

olarak ifade edilir.( Handelman ve ark.,1999). Bu bileşikler, macula luteanın doğal pigmentleridir. Bu 

karotenoidler görme organının fizyolojik fonksiyonundan sorumludur. Katarakt ve yaşa bağlı maküler 

dejenerasyon gelişimini engeller. Bu özellikler her şeyden önce antioksidan potansiyelinden 

kaynaklanmaktadır ( Leermakers ve ark., 2015). Luteini β-karoten ile karşılaştıran bir dizi çalışmada, 

luteinin, sadece β-karoten değil, luteinin de karotis intima-media kalınlığı (IMT) ile değerlendirildiğinde 

ateroskleroza karşı erken koruma ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Dwyer ve ark., 2001). Ayrıca, luteinin 

hayvan modellerinde ateroskleroza karşı korunduğu (Kim ve ark.,2011) ve çeşitli in vitro modellerde 

antiinflamatuar etkiler gösterdiği gösterilmiştir (Li ve ark., 2012). Damar koruyucu etkiler hem antioksidan 

hem de anti-inflamatuar etkilere bağlanmıştır. Luteinin hücre lipid oksidasyonunu ve oksidatif hücre 

hasarını önleme kabiliyeti  olduğu belirtilmiştir (Pietro ve ark., 2016).Lutein desteğinin, ateroskleroz-
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eğilimli farelerde monositlerin oksitlenmiş LDL'ye inflamatuar yanıtını inhibe ettiğini bildirmişlerdir.( 

Dwyer ve ark.,2011). Aterosklerozun erken evresindeki hastaların, sağlıklı katılımcılara göre daha düşük 

kan lutein konsantrasyonlarına sahip oldukları gözlenmiştir. Plazma lutein konsantrasyonunun karotis 

intima-media kalınlığı ile ters orantılı olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda, zeaksantin konsantrasyonunun, 

sağ ortak karotid arterin sertliğinin ve nabız dalga hızının , yani kardiyovasküler risk değerlendirme 

belirteçleri ile ters orantılı olduğu bulunmuştur.( Zou ve ark.,2011). Yemekle birlikte alınan lutein, yeşil 

yapraklı sebzelerden, sarı-turuncu sebze ve meyveden gelir. Ana kaynakları lahana ve ıspanaktır. Lutein 

ayrıca, bitki kaynaklı ürünlerle beslenen tavukların yumurta sarısında da bulunur. Zeaksantin, mısır ve 

kırmızı biberde bulunur ( Abdel-Aal El-Sayed ve ark., 2013) 

 

Karotenoid Kaynakları 

 

 Çoğu diyet karotenoidleri sınırlı sayıda meyve ve sebzeden elde edilir, ancak hayvandan elde 

edilen gıdaların katkısı göz ardı edilmemelidir. Aslında, yumurta sarısı, süt ürünleri (süt, tereyağı vb.)  deniz 

ürünleri, lutein, β-karoten, zeaksantin, astaksantin veya kantaksantin gibi yüksek seviyelerde karotenoid 

içerir. Karotenoidler diyette gıda takviyesi veya katkı maddesi olarak da kullanılabilir. Her durumda, 

normal diyetimiz sadece tüm karotenoid çeşitliliğinin bir kısmını kapsar. Günlük gıda alımımızın sadece 

vücutlarımızda emilebilen ve kullanılan yaklaşık 50 karotenoid içerdiği tahmin edilmektedir(Britton ve 

Khachik, 2009). Bununla birlikte, insan kan plazmasındaki bu sayı, yaklaşık 20'ye indirgenir, bunlardan 

büyük olanlar β-karoten, a-karoten, β-kriptoksantin, likopen, lutein ve zeaksantindir.( Rao ve Rao, 2007) 

Çoğu meyve ve sebzeler ve tüm yeşil sebzeler, havuç, kırmızı biber, portakal, tatlı patates, brokoli dahil 

olmak üzere β-karoten içerir. En iyi a-karoten kaynakları, her zaman β-karoten ile eşlik edilen havuç, 

palmiye yağı meyvesi ve balkabağıdır. Likopenin ana kaynakları, karpuz ve pembe greyfurt ile birlikte 

domates ve domatesten yapılmış ürünlerdir. (Britton ve Khachik,  2009). Lutein ıspanak, brüksel lahanası, 

brokoli ve bezelye gibi yeşil sebzelerdeki ana pigmenttir, zeaksantin ise kırmızı biber, goji meyveleri, mısır 

ve yumurta sarısında yüksek konsantrasyonlarda bulunur.( Calvo, 2005). Britton ve Khachik tarafından 

önerilen kriterlere göre, gıda ürünlerinde spesifik bir karotenoid seviyesi düşük (0 - 0.1 mg / 100 g), orta 

(0.1 - 0.5 mg / 100 g), yüksek (0.5 – 2 mg /100g) çok yüksek (> 2 mg / 100 g) olarak sınıflandırılabilir.( 

Britton ve Khachik, 2009) Yüksek veya çok yüksek karotenoid seviyesine sahip besin kaynakları arasında 

yeşil sebzeler, kayısı, havuç, mango, hurma yağı, buriti β karoten, cennet hurması, pitanga, papaya, 

balkabağı ve mandalina β kriptoksin, yeşil sebzeler, kabak, sastra için tatlı patates ve lutein için yumurta 

sarısı, kurt üzümü,  ayva, zeaksantin için turuncu ve kırmızı biber, domates, karpuz, kırmızı greyfurt ve 

papaya likopen kaynağıdır.( Murillo ve ark., 2010) 

 

Karotenoid Diyet Alım Önerileri 

 

Yüksek karotenoid içeriğinin, her zaman belirli bir gıdayı, diyetle alınan karotenoid alımına iyi bir 

katkı olarak sınıflamadığını belirtmek önemlidir. Biyoyararlanım ile ilgili konuların yanı sıra ana besin 

maddelerini karotenoid alımına katkı olarak değerlendirmek için alım sıklığı önemlidir( O'Neill ve ark., 
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2011). Bu nedenle, bir gıdada karotenoid içeriği çok yüksek olabilir, ancak diyette nadiren tüketilebilir 

(örneğin, Batı diyetlerinde egzotik meyveler), diğerlerinin de çok yüksek bir içeriği olmasa da çok sık 

alınabilir. (örneğin, belirli ülkelerde mısır veya muz ).Avrupa ülkelerinde toplam karotenoid alımının en 

fazla katkı sağladığı besin kaynakları olan sebzelerdir.Sebzeleri meyveler ve çorbalar / bulyonlar ~ 9.5 ila 

16 mg / d ( 3 ila 6 mg / d β-karoten) izler ( Jenab ve ark., 2009). Serumdaki karotenoidlerin 

konsantrasyonunun, kısa süreli diyet alımını yansıttığı kabul edilir ve meyve ve sebze alımının iyi bir 

biyolojik belirleyicisi olarak kabul edilir (Bohn ve ark., 2017) Bugüne kadar karotenoid alımıyla ilgili özel 

bir öneri verilmemiştir. A vitamininin diğer kaynaklarını (hayvansal kaynaklar) tüketmeyen kişiler için 

önerilen diyetsel alımı karşılayabilmek için 10.8 mg/d β karoten veya sadece bir değişmez β halkası içeren 

diğer provitamin A karotenoidlerinden iki katı tüketilmesi önerilir.(21.6 mg/d) Bunun sağlıklı yetişkin 

erkekler ve kadınlar için RDA ‘yı sağlaması beklenmektedir: sırasıyla günde 900 ve 700 μg retinol (vitamin 

A) aktivite eşdeğeri. Lutein için herhangi bir RDA bulunmamasına rağmen, bu karotenoidin, en iyi sağlık 

koşullarının teşvik edilmesi ve / veya kronik hastalıkların önlenmesi için dikkate alınması gereken temel 

olmayan biyoaktif maddeler için kriterleri karşıladığı konusunda artan bir fikir birliği vardır (Ranard ve 

ark., 2017). Bazı popülasyon segmentleri için 10 mg / d'ye kadar lutein ve zeaksantin alımları 

savunulmuştur (Huang ve ark.,2015). Her halükarda, besinsel karotenoid alımına yönelik öneriler 

karotenoid biyoyararlanımının, emilim ve metabolizmada bireyler arası değişkenliğe yol açan bir dizi 

diyetin yanı sıra konak ile ilişkili faktörlere bağlı olması ve  memelilerde karotenoidlerin metabolik 

dönüşümleri hakkında mevcut bilgilerin azlığı ile sekteye uğramaktadır. (Bohn ve ark., 2017) 

 

 

 

 

Kardiyovasküler Hastalıklarda Güncel Beslenme Yaklaşımları 

 

KVH için sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite, fiziksel inaktivite, yüksek kan basıncı 

(hipertansiyon), yüksek kan yağları ve diyabet gibi risk faktörleri mevcuttur (Emoto ve ark., 2016). Meyve 

ve sebzelerin yüksek alımı, sağlıklı bir diyetin temel taşlarından biridir ve 2013 yılında 25,5 milyon ölüme 
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sebep olan dünya çapında erken ölümün en yaygın iki nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar ve kanser 

riskini azaltmak için halk geneline tüketilmesi tavsiye edilmiş gıdalardır.( Lancet, 2015) 2013 yılında dünya 

çapında tahmin edilen 5.6 ve 7.8 milyon erken ölüm, gözlemlenen ilişkilerin nedensel olması halinde, 

sırasıyla 500 ve 800 g / gün'ün altında bir meyve ve sebze alımına atfedilebilir. Elma / armut, turunçgiller, 

yeşil yapraklı sebzeler / salatalar, turpgiller kardiyovasküler hastalık ve mortalite ile yeşil-sarı sebzeler ve 

turpgil sebzeleri ile toplam kanser riski arasında ters ilişki gözlenmiştir. Kardiyovasküler hastalık ve tüm 

nedenlere bağlı ölüm riskindeki düşüşler, toplam 800 g / gün meyve ve sebze alımına kadar 

gözlemlenmiştir. Belirli meyve ve sebze türleri arasında elma / armutlar, turunçgiller, meyve suları, yeşil 

yapraklı sebzeler, beta-karoten bakımından zengin meyve ve sebzeler ve C vitamini açısından zengin 

meyve ve sebzeler, koroner kalp hastalığı ile ters ilişki göstermiştir ve domates ve ürünleri doz-yanıt 

analizinde koroner kalp hastalığı ile ters ilişkilidir. Meyve, sebze ve meyve ve sebzelerin karışık alımında 

her 200 g / gün artış için   koroner kalp hastalığının göreceli riskinde % 8-16 azalma, inmenin göreceli 

riskinde % 13-18 azalma, kardiyovasküler hastalığın göreceli riskinde % 8-13 azalma, total kanserin 

göreceli riskinde % 3-4 azalma ve tüm nedenlere bağlı mortalitenin % 10–15 oranında azalması vardır. 

Meyve ve sebzeler, kronik hastalıklar ve erken mortalite riskini azaltmak için çeşitli biyolojik 

mekanizmalar yoluyla sinerjistik olarak etki gösterebilecek lif, C vitamini, karotenoidler, antioksidanlar, 

potasyum, flavonoidler ve diğer tanımlanamayan bileşikler dahil olmak üzere çok sayıda fitokimyasal 

maddeler içerir. (Aune ve ark., 2017) Ancak, kronik hastalık ve erken ölüm riskini azaltmak için meyve ve 

sebze alımının optimal seviyesinin ne olduğu sorusu hala cevapsızdır. Bu, diyet alımı için tavsiyelerin 

küresel olarak değiştiği gerçeğiyle yansıtılmaktadır. Örneğin, meyve ve sebze alımı için mevcut öneriler 

Dünya Kanser Araştırma Fonu, Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere tarafından en az 400 g / gün, İsveç'te 500 

g / gün, Danimarka'da 600 g / gün, 650– Norveç'te 750 g / gün ve ABD'de 640–800 g / gün ‘dür.( National 

Nutrition Council 2011). İntestinal mikrobiyota; vücudumuzda fizyolojik, metabolik ve immun sistem  

üzerinde  oldukça  önemli  görevler  üstlenmektedir. Enerji taşıyıcı rolü üstlenerek veya immun modüle 

edici maddeleri serbest bırakarak gerekli metabolik süreçleri kontrol eden bağırsak bakterileri bu nedenle 

günümüzde yeni bir “metabolik organ” olarak tanımlanmaktadır (Jandhyala ve ark., 2015)  İntestinal 

mikrobiyota dengesinde bozukluk “disbiyozis” olarak tanımlanmaktadır. Faydalı/zararlı bakteri oranının 

bozulduğu mikrobiyal disbiyozis sürecinde  alerji, enflamatuvar bağırsak hastalığı, kanser, lupus, astım, 

multipl skleroz, Parkinson hastalığı, çölyak hastalığı, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi 

birçok hastalık ile ilişkili bulunmuştur (Altuntaş ve Batman, 2017) Yüksek yağlı beslenme sonucunda 

mukozal bütünlükte bozulma meydana gelmektedir. Böylece bağırsak hücrelerinde duvar geçirgenliği ve 

plazma lipopolisakkarit (LPS) seviyesi artmaktadır. Plazma LPS seviyesindeki artış, bazal enflamasyonun 

artması ve metabolik hastalıkların oluşmasında etmen olan yolakların aktifleşmesine neden olmaktadır ( 

Rodes ve ark., 2013) Ateroskleroz etiyopatogenezinde bir etken protein ağırlıklı beslenmedir. Diyette 

bulunan kolin ve fosfotidilkolinin mikrobiyota tarafından metabolize olması sonucu trimetilamin (TMA) 

oluşmaktadır. Trimetilamin karaciğerde trimetilamin oksidaza (TMAO) dönüşür. Plazma TMAO 

seviyesindeki artış ile aterokleroz riskinin arttığı gösterilmiştir. TMAO trombositlerle etkileşerek 

hiperaktiviteye neden olmakta ve bu da trombüse eğilim yaratmaktadır. Yapılan çalışmalarda TMAO, pro-

inflamatuar sitokinler ekspresyonu  adezyon moleküllerinde artış ile vasküler inflamasyonu indüklediği 
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gösterilmiştir.( Seldin ve ark., 2016) Yapılan birçok çalışmada, Akdeniz diyetinin çeşitli hastalıkların 

önlenmesi ve düzeltilmesi ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır.Şişmanlık, Tip 2 diabetes mellitus, 

kardiyovasküler hastalıklar, Alzheimer ve kanser bu hastalıklar arasında ön plana çıkanlardır.( Gönder ve 

Akbulut, 2017) Akdeniz diyetinde posa alımı yüksektir. Özellikle çözünür posa alımının fazla olduğu 

toplumlarda KVH’nin daha az görüldüğü bilinmektedir. Çözünür posa, barsaklarda safra asitlerinin 

emilimini engelleyerek karaciğerde kolesterol sentezi için gerekli öncü ögelerin konsantrasyonunu 

azaltmaktadır. Ayrıca yulaf, arpa, pirinç kabuğu gibi posa kaynaklarında bulunan gama tokotrienol 

karaciğerde kolesterol sentezini engelleyerek serum kolesterolünü düşürmektedir. Diyet posası alımı ile 

inflamasyon göstergesi olan C-reaktif protein arasında ters ilişki olduğu bilinmektedir. İnflamasyonun 

azalması ile birlikte endotel hasar da azalmaktadır (Samur ve Mercanlıgil, 2008) 

Aterosklerozun önlenmesinin ana odağı LDL-K'nin düşürülmesidir. Non-HDL-K kardiyovasküler 

hastalık için ikincil bir hedef olarak görülmüştür, çünkü risk temel olarak düşük HDL-K ve TG bakımından 

zengin lipoprotein seviyelerine bağlıdır. İnsülin direnci ile ilişkili olan aterojenik lipoprotein fenotipi 

yüksek TG, artmış çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL), düşük HDL-K ve artmış küçük, yoğun LDL 

partiküllerini içerir (Austin ve ark.,1990). Non-HDL-K, total kolesterolden HDL-K çıkarılmasıyla 

hesaplanır. Tüm aterojenik lipoprotein partiküllerinin içindeki kolesterol konsantrasyonunu 

yansıtır.Standart lipid paneli ölçümü dışında ek masraf gerektirmemesi avantajıdır.( Brunzell  ve ark., 2008) 

Aşağıdakiler, optimal lipidler ve lipoproteinlerin elde edilmesi için genel diyet önerileridir: 

KVH Riskini Azaltmak için Yaşam Tarzı Yönetimine İlişkin 2013 AHA(American Heart 

Association)/ ACC (American College of Cardiology) Rehberi, sebzelerin, meyvelerin ve tam tahılların 

alımını vurgulayan LDL düşürmeyi hedefleyen bir diyet modelini önermektedir; az yağlı süt ürünleri, 

kümes hayvanları, balık, baklagiller, nontropikal bitkisel yağlar ve fındık içerir; şeker, şekerli içecekler ve 

kırmızı etlerin alımını sınırlar (Eckel ve ark., 2014) . Özellikle, diyet önerilerinin odak noktası, temel olarak 

LDL-kolesterol konsantrasyonlarını düşürme aracı olarak, doymuş yağ ve trans yağ alımını azaltmaktadır. 

2010 Diyet Yönergeleri ve 2015 Diyet Yönergeleri Danışma Komitesi (DGAC)  LDL-K'yi düşürmek için 

doymuş yağ asitlerinden % 10'dan daha az kalori içeren sağlıklı beslenme kalıplarını önermektedir. 2013 

AHA / ACC Yaşam Tarzı Rehberi, doymuş yağ asitlerinin % 5 ila% 6'sını tavsiye etmektedir. (Eckel ve 

ark.,2014). Diyetle ilgili kolesterol alımı ile ilgili öneriler için son tartışmalar nedeniyle, son zamanlarda 

Ulusal Lipid Derneği, randomize kontrollü çalışmalar dahil olmak üzere, diyet kolesterolünün aterojenik 

lipit düzeylerine olan etkilerinin kapsamlı bir incelemesini tamamladı. Bu derleme, her 100 mg / gün diyet 

kolesterolü için, LDL-K'nin kan seviyelerinin ortalama ~ 1.9 mg / dL arttığını ve NLA son zamanlarda 

LDL-K ve HDL-K düzeylerini düşürmek için diyet kolestrolün günde 200 mg ile sınırlandırılmasını önerdi. 

Yumurta sarısını haftada 2–4'e düşürerek ve karaciğer ve karaciğer gibi organ etlerinden uzak durulması 

da öneriler arasındadır.(Wang ve ark.,2016) 
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Kronik ve akut durumların özellikle de kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojisi inflamasyon ve 

oksidatif stres ile açıklanır. Modifiye edilemeyen cinsiyet, yaş ve genetik faktörler dışında, yaşam tarzı ve 

diyet müdahalesi, kardiyovasküler risk faktörlerinin önlenmesi ve tedavisi için yeni önemli araçlar olarak 

düşünülebilir. Sadece düzenli egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak ve sodyum ve kolesterolün azaltılması 

faydalı olabilir.Ayrıca polifenoller, vitaminler ve karotenoidler gibi daha yüksek bir diyetsel girişim veya 

antioksidan bileşiklerin takviyesi de yararlı olacaktır. Birçok kanıt, karotenoidlerin kimyasal yapıları ve 

biyolojik membranlarla etkileşimleri nedeniyle antioksidan biyolojik özelliklere sahip olduklarını 

doğrulamıştır. Özellikle, astaksantin, likopen ve lutein, güçlü serbest radikallerin, reaktif oksijen türlerinin 

söndürücüleridir.Karotenoidlerin en iyi kaynakları olan sebze ve meyvelerin günlük beslenmemizde yer 

alması bu koruyucu etkilerin meydana gelmesini sağlayacaktır. Sebzelerin, meyvelerin ve tam tahılların 

alımını vurgulayan LDL düşürmeyi hedefleyen bir diyet modeli önerilmektedir.Kardiyovasküler hastalıklar 

için önerilen beslenme düzeninde az yağlı süt ürünleri, kümes hayvanları, balık, baklagiller, nontropikal 

bitkisel yağlar ve fındık vardır.Şeker, şekerli içecekler ve kırmızı etlerin alımını sınırlanır.Karotenoidlerin 

antioksidan ve antienflamatuar aktiviteleri, iltihap, hiperlipidemi, hipertansiyon, insülin direnci ve obezite 

gibi kardiyovasküler risk faktörlerine karşı koruyucu olabilir. Kan basıncı değerlerinin normal seviyede 

olması, inflamasyonun azaltılması ve dislipidemilerin düzeltilmesinde meydana gelen artışları düzeltilmesi 

kardiyovasküler sağlığın iyileştirilmesine yol açabilir. Bu anlamda daha fazla çaba, umut verici 

uygulamalar ve hiçbir yan etkisi olmaksızın, KVH gelişme riskini azaltmak için önleyici ve tedavi edici bir 

strateji tanımlamak için çalışılabilir. 
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Abstract 

This study was conducted to determine the genetic diversity of pomological characteristics in the F1 walnut 

genotypes obtained for breeding of the new walnut varieties which lateral bud fruitfulness, late leafing time, 

high nut quality and short vegetation period. The traits of pomological characteristics, such as nut and 

kernel weight, kernel ratio, kernel dimension, shell thickness and nut dimension were investigated. The nut 

traits were measured using 25 nuts chosen randomly. The nuts were dried until the moisture content of the 

whole walnuts was reduced to less than 5%. The F1 population of different crossing combinations (Hartleyx 

Oğuzlar; HartleyxAkça; Niksar1xAkça; AkçaxMaraş12, AkçaxTopak) and the open pollination of Pedro 

and Hartley seedlings were used. The maximum mean values for nut weight (16,91±3,52 g), nut width 

(37,86±3,26 mm), nut height (46,19±4,16 mm), shell thickness (1,36±0,22 mm), kernel weight (9,42±1,73  

g), kernel percentage (64,06%) were observed in crossing combination Hartley x Akça; Hartley x Akça, 

Hartley x Oğuzlar; Hartley x Oğuzlar; Hartley x Akça; and AkçaxTopak respectively. 

Keywords: Walnut, Variety breeding, Nut quality, Crossing breeding 

 

Özet 

F1 Ceviz Genotipleri Arasında Meyve Karakterleri Yönüyle Genetik Çeşitlilik 

Bu araştırma, geç yapraklanan, yan dallarda meyve veren, yüksek meyve kaliteli ve  kısa vejetasyon 

süresine sahip yeni ceviz çeşitlerinin ıslahından elde edilen F1 ceviz genotiplerinin pomolojik 

özelliklerindeki genetik farklılıkları belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, kabuklu meyve 

ağırlığı, iç ceviz ağırlığı, iç oranı, kabuklu ve iç ceviz boyutları, ve kabuk kalınlığı gibi meyve özellikleri 

incelenmiştir. Meyve özellikleri rastgele seçilen 25 meyvede belirlenmiştir. Kabuklu cevizde nem oranı % 

5’e düşürülmüştür. Araştırmada, HartleyxOğuzlar; HartleyxAkça; Niksar1xAkça; AkçaxMaraş12, 

AkçaxTopak çaprazlama kombinasyonları ve Hartley ve Pedro çeşitlerine ait serbest tozlanan tesadüf çöğür 

popülasyonları kullanılmıştır.  

Maksimum ortalama kabuklu meyve ağırlığı (16,91±3,51 g), meyve eni (37,86±3,26 mm), meyve boyu 

(46,19±4,16 mm), kabuk kalınlığı  (1,36±0,22 mm), iç ceviz ağırlığı (9,42±1,73  g), iç randımanı 

(%64,06±5,51) sırasıyla Hartley x Akça; Hartley x Akça, Hartley x Oğuzlar; Hartley x Oğuzlar; Hartley x 

Akça; ve Hartley x Akça kombinasyonlarında belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Ceviz, Çeşit ıslahı, Meyve kalitesi, Melezleme ıslahı  

 

mailto:*akca66@gmail.com


 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

2134 
 

Giriş 

Tohumdan yetişmiş, zengin genetik kaynaklarıyla ülkemiz dünyada cevizin önemli gen merkezleri arasında 

bulunmaktadır. Kaliforniya’da 1890’lı yıllarda başlayan ceviz ıslah çalışmaları ülkemizde 1970’li yıllarda 

başlamıştır. Kaliforniya ceviz ıslah programları çeşit ıslahı ve anaç ıslahı olarak devam ederken ülkemizde 

sadece seleksiyon ıslahı ile çeşit ıslahı yapılmıştır. Dünya ceviz çeşit ıslah çalışmalarında en önemli ıslah 

amaçları, geç yapraklanma, bakteriyel yanıklığa tolerans, erken meyveye yatma, yan dallarda meyve verme, 

dördüncü dikim yılında en az 500 kg/hektar verim kapasitesi, düşük dişi çiçek dökümü, homogami 

çiçeklenme tipi, yıllara göre düzenli verim, erken hasat ve kısa vejetasyon süresidir. Cevizlerde Juglans regia 

türü için meyve kalite kriterleri ise  düz ve pürüzsüz kabuk, %55 den yüksek iç oranı, 8 gramdan yüksek iç 

ceviz ağırlığı, yüksek bütün iç çıkma oranı, yüksek açık renkli iç oranı özellikleri önceliklidir.   

UC Davis ceviz ıslah proğramında ıslah amacı özetlenirken Chandler benzeri verime ve iç ceviz kalitesine 

sahip ancak çok daha erken hasat edilen ve kabuklu meyve özellikleri daha kaliteli olan yeni çeşitlerin 

bulunması amaçlanmıştır (McGranahan ve Leslie  2006). 

Ülkemiz ceviz çeşit ıslahında seleksiyon ıslah yöntemi kullanılmıştır. Ülkemizin hemen her bölgesinde 

tohumdan yetişmiş ceviz popülasyonları içinde üstün nitelikli genotiplerin seçimi için seleksiyon 

çalışmaları yapılmıştır (Ölez 1971, Şen 1980, Akca ve ark 2015, Akca ve Özongun 2004, Arslantaş 2006, 

Asma 2012, Kırca ve ark 2014). Ülkemizde tohumdan yetişmiş ceviz popülasyonları içinde üstün özellikli 

ceviz tiplerinin seçimi amacıyla yapılan seleksiyon çalışmalarında meyve iriliği esas alınarak tiplerin seçimi 

yoluna gidilmiş ve geç yapraklanma ve yan dallarda meyve verme oranı genel anlamda ihmal edilmiştir. 

Seleksiyon ıslahıyla elde edilen ve milli çeşit listemizde yer alan ulusal ceviz çeşitlerimiz yabancı ceviz 

çeşitlerine göre erken yapraklanmakta ve uç dallarda meyve vermektedir. Tohumdan yetişmiş ceviz 

popülasyonlarında geç yapraklanan ve yan dallarda meyve veren genotip bulma olasılığı bu iki karakterin 

zıt karakter olması nedeniyle oldukça düşüktür. Bu bağlamda yan dallarda meyve verem ve geç yapraklanan 

ceviz çeşitlerinin ıslahı melezleme ıslah yöntemiyle mümkündür. 

UC Davis ceviz çeşit ıslahının temelini Afganistan, Kabil’in 10 mil batısından getirilen PI 159568 nolu 

genotip oluşturmuş. UC Davis ıslah proğramına yine Çin kaynaklı PI 125249 genotipi ve İran’dan getirilen 

Olmo 13-1048,20-1072 genotipi ıslah proğramlarında genetik kaynak olarak kullanılmıştır (Anonim 2016).  

Yine Fransa özel ceviz ıslah çalışmalarında incelemek üzere Germain (1997), Fransa’da Orta Asya ve 

Ukrayna kaynaklı 873 ceviz genotipinin özelliklerini incelemişlerdir. Türkiye ceviz ıslah proğramı dışa 

kapalı kalmış ve yurt dışı genetik kaynakların özel ıslah çalışmalarında kullanılması için introdüksiyon 

yöntemi kullanılmamıştır. 

Ülkemizde melezleme ıslah proğramının kullanıldığı çalışmalar 1998 yılında başlamış ve halen devam 

etmektedir.  (Akça 2001, Sütyemez 2008, Anonim 2012; Akca ve ark 2016).  

Bu araştırmanın amacı yan dallarda meyve veren, geç yapraklanan ve meyve kalitesi yüksek yeni ceviz 

çeşitlerinin melezleme yoluyla ıslahı çalışmasından elde edilen F1 popülasyonu ile tesadüf çöğürlerinin 

pomolojik özelliklerinde var olan varyasyonu belirlemektir. 
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Materyal ve Yöntem 

Materyal  

Bu araştırmada, ana ebeveyn olarak Niksar 1 , Hartley ve baba ebeveyn olarak Oğuzlar 77, Akça, Maraş 

12 ve Topak ceviz çeşitlerinin kullanıldığı HartleyxOğuzlar77, HartleyxAkça, Niksar1xAkça, 

Niksar1xMaraş12, Niksar1xTopak çaprazlamalardan elde edilen  F1 bitkileri ile Pedro ve Hartley 

çeşitlerinden serbest tozlamalardan elde edilen çöğür popülasyonları araştırma materyali olarak 

kullanılmıştır. Araştırmada, çaprazlamalardan elde edilen F1 ve tesadüf çöğür popülasyonu içinden 

Chandler çeşidinin yapraklanma tarihi esas alınarak yapılan değerlendirmede seçilen toplam 138 birey 

değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırma 2014-2017 yılları arasında Turhal Vasfi Diren Kazova Tarım İşletmesi’nde yer alan ceviz ıslah 

parselinde yürütülmüştür.  Ceviz ıslah parselinin denizden yüksekliği 623 metredir.  

Metod 

Ceviz ıslah parselinde araştırma materyali olarak seçilen F1 bitkileriyle açık tozlanmadan elde edilen 

tesadüf çöğürlerine ait ağaçlardan rastgele seçilen  yirmi beşer adet meyve örneğinde pomolojik özellikler 

incelenmiş ve değerlendirmeler UPOV kriterlerine göre tanımlanmıştır (Anonim 1999). Genotiplerden 

toplanan meyveler bir süre oda sıcaklığında kurutulmuştur. Daha sonra etüvde 43C‟de 8 saat kurutma 

yapılmıştır. Kabuklu cevizde nem oranı % 5’e düşürülmüştür. 

Meyve boyutu  

Meyve iriliğinin belirlenmesinde meyve eni (E) (mm), meyve boyu (L) (mm) ve meyve yüksekliği (H) 

(mm) UPOV 12 ve 19 nolu kriterlere göre tanımlanmış ve ölçümler 0.01 hassasiyetli dijital kumpasla 

yapılmıştır.  

Meyve şekil indeksi  

Meyve şekil indeksi R= (E+L)/ 2H formülü ile hesaplanmış ve Tablo 1’deki değerler esas alınarak 

tanımlama yapılmıştır.  

Tablo 1. Meyve Şekil İndeksi Tanımlamaları  

1,00 den küçük ise Yuvarlak  

1,11-1,25 arasında Oval 

1,25 Uzun 

Kabuklu meyve ağırlığı  

Genotiplerin kabuklu meyve ağırlığı, UPOV nolu kritere göre Tablo 2’de yer alan sınırlara göre 

tanımlanmıştır 

Tablo 2. Kabuklu Meyve Ağırlığı Tanımlamaları  

Kabuklu meyve ağırlığı (g) 
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Çok Hafif (<5.0) 

Hafif 5.0-8.0) 

Orta(8.0-15.0) 

Ağır  (>15.0) 

 

İç ağırlığı  

Genotiplerin iç ağırlığı, kırılan meyvelerden çıkarılan iç cevizin tartılmasıyla bulunmuştur  

Kabuk kalınlığı 

Her meyvenin kabuk kalınlığı kırılan meyvelerin yanak ortasından ayrı ayrı ölçülmüştür. Kabuk kalınlığı 

tanımlamasında Tablo 3 esas alınmıştır 

Tablo 3. Kabuk Kalınlığı Tanımlamaları  

Kabuk kalınlığı (mm) 

Çok ince  (0.1-0.9) 

İnce (1.0-1.5) 

Orta (1.6-2.0) 

Kalın  (>2.0) 

 

 

İç ceviz randıman (%)  

İç randımanı iç ceviz ağırlık ortalamasının kabuklu ağırlık ortalamasına oranlamasıyla bulunmuştur. İç 

oranı sınıflamalarında Tablo 4 esas alınmıştır.  

Tablo 4. İç Ceviz Randıman Tanımlamaları  

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmada çaprazlamalardan elde edilen F1 bitkilerinin ve tesadüf çöğürlerinin tamamında ölçülebilir 

meyve özelliklerinin ortalama değerleri hesaplanmış ve veriler Tablo 5’de sunulmuştur. İncelenen bitkilerin 

ortalama meyve ağırlığı 8,66±2,91 g (Niksar1xMaraş12) ile 16,91±3,52 g (Hartley x Akça) arasında 

bulunmuştur. Serbest tozlanan Hartley tohumlarından elde edilen tesadüf çöğürlerinde ortalama meyve 

ağırlığı 17,82±4,28 g, tesadüf Pedro çöğürlerinden elde edilen bitkilerde ise ortalama meyve ağırlığı 

15,79±3,54 g belirlenmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5. F1 Popülasyonu ve Tesadüf Çöğürü Popülasyonlarının Kabuklu Meyve Özellikleri 

İç ceviz randımanı (%) 

Çok düşük  (<10.0) 
Düşük(10.0-38.0) 

Orta  (38.0-50.0) 
Yüksek (50.0-60.0) 

Çok yüksek (>60.0) 
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Kombinasyonlar Meyve 
Ağırlığı 

(g) 

Meyve 
Boyu 
(mm) 

Meyve Eni 
(mm) 

Meyve 
Kalınlığı 

(mm) 

Kabuk 
Kalınlığı 

(mm) 

 Meyve 
şekil 

indeksi 
Hartley Açık Tozlanma 17,82±4,2

8 
44,29±9,5
7 

35,78±7,9
2 

33,40±7,2
5 

1,20±0,29 1,20 

Pedro Açık Tozlanma 15,79±3,5
4 

42,35±2,9
9 

35,84±2,9
9 

33,80±2,3
5 

1,16±0,21 1,16 

Hartley x Maraş12 12,18±3,1
4 

43,19±1,6
4 

34,61±3,0
8 

32,84±1,8
7 

1,04±0,29 1,18 

Hartley x Akça 16,91±3,5
2 

44,60±3,7
5 

37,86±3,2
6 

35,81±2,6
5 

1,19±0,34 1,15 

Hartley x Oğuzlar 77 15,39±2,4
9 

46,19±4,1
6 

36,24±1,4
8 

34,25±1,8
2 

1,36±0,22 1,20 

Niksar 1x Maraş12 8,66±2,91 38,83±5,1
5 

30,50±2,3
2 

30,13±2,3
2 

0,83±0,24 1,15 

Niksar1 x Topak 12,66±3,1
8 

39,62±2,2
9 

34,72±3,0
0 

31,62±2,3
1 

1,03±0,23 1,17 

Niksar1 x Akça 13,19±2,4
1 

39,68±3,2
2 

34,86±3,5
0 

32,66±4,6
5 

1,07±0,22 1,14 

 

İncelenen F1 popülasyonunda ortalama meyve boyu değerleri 38,83±5,15 mm (Niksar1xMaraş 12) ile 

46,19±4,16 (HartleyxOğuzlar 77), ortalama meyve eni, 30,50±2,32 (Niksar1xMaraş 12) ile 37,86±3,26 

(HartleyxAkça) arasında belirlenmiştir. Serbest tozlanan Hartley ve Pedro tesadüf çöğürlerinde  ortalama 

meyve boyu değerleri sırasıyla 44,29±9,57mm ve 42,35±2,99 mm olarak belirlenmiştir. Ortalama meyve 

eni Hartley tesadüf çöğürlerinde 35,78±7,92mm,  Pedro  tesadüf çöğürlerinde ise 35,84±2,99mm olarak 

bulunmuştur (Tablo 5). 

İncelenen ceviz popülasyonlarımızda ortalama kabuk kalınlığı 0,83±0,24mm  (Niksar1x Maraş12) ile 

1,36±0,22 mm (Niksar x Oğuzlar77) arasında bulunmuştur. Niksar1xMaraş12 popülasyonu kabuk kalınlığı 

sınıflamasında çok ince kabuklu gruba girerken diğer kombinasyonların tamamı ince kabuklu grupta 

sınıflanmıştır (Tablo 5) 

UC Davis ıslah programında son yıllarda ıslah edilen Sexton, Gillet, Forde, Ivanhoe ve Solano ceviz 

çeşitlerinde ortalama kabuklu  meyve   ağırlığı   (g)   sırasıyla   16,70;   18,80;   17,70;13,70;   18,30   

olarak  bulunmuştur. Bu çeşitlerde ortalama iç ceviz ağırlığı ise, 9,10; 9,60; 8,80; 7,70; ve 10,30 g,  

ortalama  iç  randımanı  ise  54,7;  51,10;  49,60;  56,30;  56,20  olarak  bildirilmiştir (Anonim 2016). 

2015 UC Davis ceviz raporunda tanıtımı yapılan yeni F1 genotiplerin ortalama kabuklu  meyve  ağırlığı  

12,0  g (03-001-665)  ile  24,5  g (06-013-20)  arasında, iç ceviz ağırlığı 6,6 gr (09-005-8)  ile12,6 gr (06-

013-20) arasında iç oranı ise  %65,4 (03-001-665) ile %48,7 ( 05-001-412) arasında bildirilmiştir (Anonim 

2016)  

Araştırmamızda incelediğimiz Hartley x Akça ve Hartley x Oğuzlar77  F1 popülasyonu ile Hartley tesadüf 

çöğür popülasyonu Sexton, Gillet, Forde, Ivanhoe ve Solano çeşitlerinin ve 2015 UC Davis ceviz raporunda 

tanıtımı yapılan yeni F1 genotiplerin pomolojik özelliklerine  benzer bireyler içermektedir.  

İncelenen F1 popülasyonunda ortalama ortalama iç ceviz ağırlığı 5,34±1,24 g Hartley x Maraş 12) – 

9,42±1,73 (Hartley x Akça) arasında bulunmuştur. İç ceviz ağırlığı Pedro tesadüf çöğür popülasyonunda 

8,74±1,80 g, Hartley tesadüf çöğür popülasyonunda ise 10,39±1,97 g olarak belirlenmiştir. En yüksek iç 
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ceviz boyu HartleyxOğuzlar77 kombinasyonunda, en yüksek iç ceviz eni ve iç ceviz kalınlığı ise 

HartleyxAkça kombinasyonlarında gözlenmiştir (Tablo 6 ). Popülasyon iç randıman değerleri UPOV 

kriterlerine göre gruplandırıldığında Hartleyx Maraş12 popülasyonun düşük, Niksar1xAkça, HartleyxAkça 

ve HartleyxOğuzlar77 kombinasyonları yüksek, Niksar1xMaraş12 ve Niksar1xTopak kombinasyonları ise 

çok yüksek iç randımanı sınıflarına girmiştir. F1 popülasyonunda iç ceviz boyu 27,81 mm 

(Niksar1xMaraş12)-33,40 mm (HartleyxOğuzlar77) arasında iç ceviz meyve eni ise 19,79 mm 

(Niksar1xMaraş12)-26,23 mm (Hartley x Akça) arasında belirlenmiştir. Pedro tesadüf çöğür popülasyonu 

iç ceviz meyve eni ve iç ceviz meyve kalınlığı Hartley tesadüf çöğür popülasyonuna göre daha yüksek 

bulunmuştur (Tablo 6). 
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Tablo 6. F1 Popülasyonu ve Tesadüf Çöğürü Popülasyonlarının İç Ceviz Özellikleri 

Kombinasyonlar İç Ağırlığı 

(g) 
Randıman  
(%) 

İç Ceviz  

Boyu  
(mm) 

İç Ceviz Meyve 

Eni (mm) 
İç Ceviz 

Meyve 
Kalınlığı 

(mm) 
Hartley Açık Tozlanma 10,39±1,97 57,43±5,84 35,91±2,30 26,35±2,93 29,28±3,79 

Pedro Açık Tozlanma 8,74±1,80 55,35±3,96 33,11±3,22 25,52±3,95 29,29±3,49 

Hartley X Maraş 12 7,58±1,05 56,69±5,61 31,73±1,95 23,97±0,95 25,44±1,91 

Hartley X Akça 9,42±1,73 55,70±4,20 32,65±4,41 26,23±3,52 29,78±3,65 

Hartley X Oğuzlar 77 8,33±1,23 54,12±3,87 33,40±3,25 24,39±2,04 28,25±2,67 

Niksar 1x Maraş12 5,34±1,24 61,66±6,74 27,81±4,24 19,79±2,35 26,43±0,87 

Niksar1 X Topak 8,11±1,64 64,06±5,51 33,06±2,49 23,95±2,35 29,08±1,81 

Niksar1x Akça 7,34±1,42 55,64±5,58 29,29±6,08 23,68±5,80 27,67±5,02 

 

Hartley ve Pedro tesadüf  çöğürlerinin iç randıman oranları çok yüksek ve yüksek grupta yer almıştır (Tablo 

6).  

İran ceviz yetiştiriciliğinde ticari anlamda kullanılan çeşitlerde ortalama iç ceviz ağırlığı 7 ile 9 g arasında 

olduğu ancak inceleme altında olan yeni çeşit adaylarında 9- 11 g arasında değerler bildirilmektedir 

(Eskandari ve ark 2006). Yine İran ceviz popülasyonları içinde seçilen genotiplerde meyve ağırlığı 16,0 g 

(Z60, Z63, K1-2, K24-2, K33-1) -20,9 (K93-3) g arasında bildirilmiştir (Atefi 1997). İran ceviz ıslahında 

gerek kabuklu meyve ağırlığı ve gerek se iç ceviz ağırlığında hedefler artmıştır. İran ceviz popülasyonları 

içinde varyasyonların araştırıldığı çalışmadan elde edilen  ortalama kabuklu meyve ağırlığı (6.0-15.2g), iç 

ceviz ağırlığı (2.6-9.1g), randıman (38.4-79.6%), ve kabuk kalınlığı (0.4-1.4 mm) değerleriyle araştırma 

bulgularımız karşılaştırıldığında incelediğimiz popülasyonların daha yüksek kabuklu meyve ağırlığı, iç 

ağırlığı ve randıman değerleri bulunmuştur (Arzani ve ark 2008). 

Son yıllarda Çin ceviz çeşit ıslahı çalışmaları konusunda önemli sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Çin 

melezleme ceviz ıslah çalışmalarından elde edilen 36 farklı klon 4 farklı coğrafik alanda denemeye 

alınmıştır. Üstün nitelikli olarak seçilen 16 klonda ortalama iç ceviz ağırlığı 5.4 gr (Zha 343) ile 9,2 gr (Xi 

Lin ) arasında iç oranı ise %48 (Xi Fu) - %67 (Beijing≠861) arasında saptanmıştır (Sheng K.X 1990). Çin 

ceviz ıslahında iç ceviz ağırlık marjının geniş olduğu ve en yüksek iç ceviz ağırlığının ise 9,2 g olduğu 

dikkate alındığında incelediğimiz popülasyonların ortalama iç ceviz ağırlık değerleri oldukça yüksektir. 

İspanya’da 58 klon içinden seçilen 14 klonda ortalama meyve ağırlığı 6,9 (MB-T-19) gr- 14,5 (MB-T-119) 

gr arasında bulunmuştur (Aleta ve Ninot 1993). Araştırmamızda İspanya ceviz klonlarından daha ümitvar 

popülasyonlar belirlenmiştir.  

Ukrayna Ulusal Genetik Kaynaklarında yer alan ceviz genotiplerinde ortalama meyve ağırlığı 10,8 g ile 

17,6 g arasında, iç oranı ise %47,1 ile %53,0 arasında bildirilmiştir (Kondratenko ve ark., 2006). 

Hindistan’ın Nohradhar bölgesi tohumdan yetişmiş ceviz popülasyonunda ortalama kabuklu meyve 

ağırlığı, 4,85- 16,59 g arasında, iç ceviz ağırlığı 1,02- 6,91 arasında, iç oranı %16,68-51,66 arasında, 

Bharmaur bölgesinde popülasyonunda ise kabuklu meyve ağırlığı, 6,24 -23,61 g arasında, iç ağırlığı 2,61 
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– 8,02 arasında, iç oranı %20,74 – 53,51 arasında bildirilmiştir (Sharma ve ark 2006). Kuzey Arnavutluk 

bölgesinde tohumdan yetişmiş ceviz popülasyonu içinde varyasyonun incelendiği bir araştırmada meyve 

ağırlığı 3,8 gr ile 21,1 gr arasında, iç ceviz ağırlığı 1,85 gr ile 9,8 gr arasında, iç oranı %32,6 ile 63,8 

arasında belirlenmiştir (Zeneli ve ark 2005). Ukrayna ve Hindistan ceviz popülasyonlarınınım pomolojik 

özellikleriyle incelediğimiz F1 ve tesadüf çöğürü popülasyonlarının özellikleri benzerlik göstermiştir. 

Szentiványi ve Szücs (2001), A117 x Pedro, Pedro x A117, M10 x Pedro ve T2 x Pedro çaprazlamalarından 

elde edilen F1 ceviz genotiplerinde ortalama meyve ağırlığını 9,80 - 14,04 gr arasında, iç ceviz ağırlığı ise 

5,10 - 7,80 gr arasında olduğunu belirtmişlerdir. Popülasyon değerlerimiz içinde daha yüksek kabuklu ve 

iç ceviz ağırlığı değerleri saptanmıştır. 

F1 ve tesadüf çöğür popülasyonları içinde bireylerin % 50,72 meyve ağırlığı yönünden ağır grupta yer, 

%79,71 i yüksek iç randımanına, %13,76’ı ise çok yüksek iç randımanına sahiptir. Kabuklu meyve ağırlığı 

yönünden ağır gruba giren bireylerin elde edildiği kombinasyonlar HartleyxAkça, HartleyxOğuzlar77 ve 

Hartley, Pedro tesadüf çöğürleridir.  Maraş 12 çeşidinin kullanıldığı kombinasyonlarda meyve iriliği grubu 

genel olarak orta grupta yer almıştır. Yüksek ve çok yüksek iç randımanı sınıflamasında en fazla genotip 

sayısı Niksar1xAkça kombinasyonundan elde edilmiştir (Tablo 8). 
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Tablo 8. F1 Popülasyonu ve Tesadüf Çöğürü Popülasyonlarının Kabuklu Meyve Ağırlığı, İç 

Randımanı ve Kabuk Kalınlığı Grup Dağılım Sayıları (Adet) 

Kabuklu Meyve Ağırlığı (g) 

Kombinasyonlar Çok Hafif 
(<5.0) 

Hafif 
(5.0-8.0) 

Orta 
(8.0-15.0) 

Ağır 
(>15.0) 

Hartley Açık Tozlanma 0 0 4 18 

Pedro Açık Tozlanma 0 0 8 12 

Hartley X Maraş 12 0 0 5 1 

Hartley X Akça 0 0 7 18 

Hartley X Oğuzlar 77 0 0 9 11 

Niksar 1x Maraş12 0 1 2 0 

Niksar1 X Topak 0 0 6 1 

Niksar1x Akça 0 0 26 9 

Toplam 0 1 67 70 

İç randımanı (%) 

Kombinasyonlar Düşük 
(10.0-38.0) 

Orta 
(38.0-50.0) 

Yüksek 
(50.0-60.0) 

Çok yüksek 
(>60.0) 

Hartley Açık Tozlanma 0 0 16 6 

Pedro Açık Tozlanma 0 4 16 0 

Hartley X Maraş 12 0 0 5 1 

Hartley X Akça  2 22 1 

Hartley X Oğuzlar 77 0 3 17 0 

Niksar 1x Maraş12 0 0 1 2 

Niksar1 X Topak   5 2 

Niksar1x Akça 0 0 28 7 

Toplam 0 9 110 19 

Kabuk kalınlığı (mm) 

Kombinasyonlar Çok ince 
(0.1-0.9) 

İnce 
(0,91-0-1.5) 

Orta 
(1.6-2.0) 

Kalın 
(>2.0) 

Hartley Açık Tozlanma 3 17 2 0 

Pedro Açık Tozlanma 1 17 2 0 

Hartley X Maraş 12 1 5 0 0 

Hartley X Akça 7 16 1 1 

Hartley X Oğuzlar 77 0 12 8 0 

Niksar 1x Maraş12 2 1 0 0 

Niksar1 X Topak 1 6 0 0 

Niksar1x Akça 7 27 1 0 

Toplam 22 101 13 1 

 

 

Sonuç 

Yan dallarda meyve veren ve geç yapraklanan, meyve kalitesi yüksek yeni ceviz çeşitlerinin melezleme 

yöntemiyle elde edilmesi amacıyla yürütülen özel ceviz çeşit ıslahı programından elde edilen F1 

popülasyonu ve serbest tozlanan tesadüf çöğürlerinin meyve özellikleri çaprazlama kombinasyonlarına ve 
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çeşitlere göre farklılıklar göstermiştir. Araştırmamızda, incelenen popülasyon içinde UC Davis özel ceviz 

çeşit ıslahı programında seçilen genotiplere benzer yeni genotipler  bulunmuştur. İncelenen popülasyonun 

meyve özelliklerinin meyve kalitesi yüksek yeni bireylerin seçimine imkan sağlayacak olumlu düzeyde 

genetik varyasyona sahip olduğu saptanmıştır. 
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Özet 

Mikroorganizmalar kendi ürettikleri hücre dışı polimerik bileşenlerle (EPS) kendilerine bir ortam 

oluştururlar ve bu ortama gömülü halde yaşayabilirler. Bu şekilde bakterilerin abiyotik veya biyotik 

yüzeylere, kendi oluşturdukları polimerik bileşenlerle tutunması sonucu oluşturdukları mikrobiyal 

topluluklara “biyofilm” denir.  Hücre dışı polimerik bileşenler sadece mikroorganizmaların biyotik ve 

abiyotik yüzeylere tutunarak biyofilm yapılarını olgunlaştırmasında değil, aynı zamanda mikroorganizma 

topluluğunun besin iletiminde, atık boşaltımında ve biyofilm yapılarının ve dolayısı ile 

mikroorganizmaların çevreden gelen mekanik ve kimyasal streslere karşı korunmasında da etkin rol 

oynarlar. Çevresel stres faktörleri; mekanik ve kimyasal stresler, radyasyon, antibiyotikler, metalik 

katyonlar, dezenfektanlar ve konak immün sistemi elemanları olabilmektedir. Böylesine organize, 

dayanıklı ve güçlü bir yapı olan biyofilmler; başta insan, hayvan ve çevre sağlığı olmak üzere çok faklı 

tıbbi ve endüstriyel alanlarda çok ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle biyofilm oluşturma 

yeteneğindeki mikroorganizmalarla mücadelede sürekli yeni yollar aranmakta ve bu mücadelede 

kullanılacak ajanların çevre ve insan sağlığına olan zararının en düşük düzeye indirilmesine çalışılmaktadır. 

Yapılan incelemeler sonucunda, hücre dışı DNA'nın (eDNA), biyofilm matrisinde bol miktarda bulunduğu 

gözlemlenmiştir ve genetik bilgi taşımasının dışında önemli bir fonksiyonu olmayan bir hücre lizizi ürünü 

olduğu varsayılmıştır. İlerleyen zamanlarda yapılan çalışmalar eDNA'nın birçok fonksiyona sahip 

olabileceğini göstermiştir. eDNA’nın biyofilm yapısının kararlığında önemli bir rolünün olduğunun 

belirlenmesinin ardından insan sağlığını tehdit eden biyofilm yapısı ile mücadelede hedef haline gelmiştir. 

Bu çalışmada eDNA hakkında genel bilgiler ve biyofilm yapısı ile mücadelede nasıl hedef alındığı hakkında 

genel bilgiler yer almaktadır. 

 

Use of eDNA in the Struggle with Biofilm Structure 

Abstract 

Microorganisms form an environment for themselves with their extracellular polymeric components (EPS), 

and they can live in this environment embedded. In this way, microbial communities in which bacteria bind 

to abiotic or biotic surfaces with their polymeric constituents are called "biofilms". The extracellular 

polymeric components play an active role not only in mobilizing biofilm structures by attaching 

microorganisms to biotic and abiotic surfaces, but also in protecting the microorganism population from 
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nutrient transport, waste disposal and protects from the mechanical and chemical stresses surrounding 

microorganisms. Environmental stress factors can be listed as; mechanical and chemical stresses, radiation, 

antibiotics, metallic cations, disinfectants and host immune system components. Biofilms, such an 

organized, durable and powerful structure, lead to very serious problems in medical and industrial fields, 

especially in human, animal and environmental health. For this reason, new ways are constantly being 

sought for fighting microorganisms with the ability to form biofilms, and efforts are being made to minimize 

the harm to the environment and human health of the agents to be used in this struggle. As a result of the 

investigations, it has been observed that the extracellular DNA (eDNA) is abundant in the biofilm matrix 

and is assumed to be a cell lysate product which has no significant function other than carrying genetic 

information. Later studies have shown that eDNA can have many functions. After determining that eDNA 

has an important role in the biofilm structure stability, it has become the target of struggle with the biofilm 

structure which threatens human health. In this study, general information about eDNA and general 

information about how to target in the fight with biofilm structure is given. 

 

Giriş 

Mikroorganizmalar kendi ürettikleri hücre dışı polimerik bileşenlerle (EPS) kendilerine bir ortam 

oluştururlar ve bu ortama gömülü halde yaşayabilirler. Bu şekilde bakterilerin abiyotik veya biyotik 

yüzeylere, kendi oluşturdukları polimerik bileşenlerle tutunması sonucu oluşturdukları mikrobiyal 

topluluklara “biyofilm” denir.  Hücre dışı polimerik bileşenler sadece mikroorganizmaların biyotik ve 

abiyotik yüzeylere tutunarak biyofilm yapılarını olgunlaştırmasında değil, aynı zamanda mikroorganizma 

topluluğunun besin iletiminde, atık boşaltımında ve biyofilm yapılarının ve dolayısı ile 

mikroorganizmaların çevreden gelen mekanik ve kimyasal streslere karşı korunmasında da etkin rol 

oynarlar. Çevresel mekanik ve kimyasal stresler; radyasyon, antibiyotikler, metalik katyonlar, 

dezenfektanlar ve konak immün sistemi elemanları olabilmektedir. Doğal ortamlarda biyofilm yapıları; 

uygun şartlarda kendisini yenileyebilen ve büyüyebilen, EPS matriksinde yüksek oranda genetik materyal 

ve çeşitli polimerler barındıran, farklı nişlere sahip bakteri türlerinin bir arada yaşayabildiği, yüksek 

organizasyonlu, yaşadığımız şehirler gibi karmaşık, oldukça farklılaşmış, çok kültürlü bir topluluk 

gibidirler.  

 

Böylesine organize, dayanıklı ve güçlü bir yapı olan biyofilmler; başta insan, hayvan ve çevre sağlığı olmak 

üzere çok faklı tıbbi ve endüstriyel alanlarda çok ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle biyofilm 

oluşturma yeteneğindeki mikroorganizmalarla mücadelede sürekli yeni yollar aranmakta ve bu mücadelede 

kullanılacak ajanların çevre ve insan sağlığına olan zararının en düşük düzeye indirilmesine çalışılmaktadır 

(Davey ve O’toole, 2000).  

EPS içerisinde polisakkaritler, lipitler, proteinler ve nükleik asitler gibi polimerler bulunur. EPS’de bulunan 

polimerler ile biyofilm yapısının yüzeye yapışması, devamlılığı ve fiziksel dayanıklılığı sağlanır. EPS 
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içerisindeki her bir polimer kendi biyokimyasal özgüllüğü neticesinde biyofilm yapısı içerisinde farklı 

görevlere sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalarla, Gram negatif ve Gram pozitif birçok bakterinin 

biyofilm matriksinde “hücre dışı DNA (eDNA)” adı verilen bir polimerin varlığı belirlenmiştir (Steinberger 

ve Holden, 2005). Biyofilm yapısındaki eDNA’nın diğer matriks bileşenleri gibi çeşitli fonksiyonel ve 

yapısal rolleri olduğu düşünülmektedir. eDNA üzerine yapılan çalışmalarda, bu bileşenin; tutunma, mimari 

destek gibi yapısal fonksiyonlarının yanı sıra, yatay gen transferi, antibiyotik direnci ve konak 

immünitesine karşı savunma gibi avantajlarının da olduğu kanıtlanmıştır (Chiang vd., 2013; Huseby vd., 

2010). eDNA’nın biyofilm matriksi içerisindeki öneminin fark edilmesiyle bu konuda yapılan çalışmalar 

hız kazanmıştır. Bu derlemenin amacı biyofilm matriksinde bulunan eDNA’nın biyofilm yapısındaki 

rolünün açıklanması ve biyofilm mücadelesinde eDNA’nın öneminin belirtilmesidir.  

 

 

Bir Biyofilm Matriks Elemanı Olarak Hücre Dışı DNA 

 

Bakteri hücreleri biyofilm mikro-kolonilerinde otolize olmaktadırlar. Bu durum hücrelerin genomik DNA 

parçalarının biyofilm matriksine dağılmasına neden olur. Matrikse bırakılan bu eDNA parçaları biyofilm 

yapısı içerisinde diğer bileşenler gibi yapısal ve fonksiyonel görevlere sahip, oldukça önemli bir bileşen 

haline gelmiştir.  

 

eDNA bakterilerden, quorum-sensing (QS, Yeter Sayı Algılama) mekanizmaları ile salınır. QS 

mekanizmaları; profajların üretimini, hücre lizisinde yer alan proteinlerin salınmasını ve bu yolla da büyük 

miktarlarda eDNA’nın salımını kontrol eder (De Kievit, 2009). eDNA biyofilm matriksinde yer alan 

polisakkaritlere, proteinlere ve fenazin gibi metabolitlere bağlanabilir ve böylece EPS’nin yapısal direncini 

arttırabilir. Biyofilm yapısının stabilizasyonunda önemli bir rol oynamasının yanı sıra, eDNA’nın bakteri 

hücrelerini fiziksel ve kimyasal değişimlere karşı koruduğu da bilinmektedir (Mulcahy vd., 2008). eDNA 

EPS yapısında oldukça fazla bulunan bir matriks elemanıdır (Matsukawa ve Greenberg, 2004). Bilim 

insanları uzun bir süre eDNA’nın genomik DNA’dan mı yoksa plazmit DNA’sından mı köken aldığını 

tartışmıştır. eDNA’nın kaynağı ile ilgili akla gelen bir diğer ihtimal ise, eDNA’nın hücreler tarafından özel 

olarak sentezlenen bir polimer olduğu yönünde olmuştur.  Steinberger ve Holden’in çalışmasında (2005) 

Pseudomonas aeruginosa biyofilmlerinde yapılan “Rastgele Polimorfik DNA Amplifikasyon” (RAPD) 

denemeleri, eDNA’nın gDNA ile özdeş olduğunu kanıtlar nitelikte olmuştur (Steinberger ve Holden, 2005). 

Bir başka araştırma grubu tarafından yine P. aeruginosa’da yürütülen Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 

ve Southern lekeleme esaslı analizler, eDNA ve gDNA arasındaki benzerliği bir kez daha gösterilmiştir 

(Allesen-Holm vd., 2006). Listeria monocytogens kullanılarak yürütülen çalışmalarda da,  incelenen 

eDNA’nın kromozomal kökenli olduğu kanıtlanmıştır (Harmsen vd., 2010). Ancak eDNA’nın genomik 
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DNA (gDNA) ile benzerlik gösterdiği belirlendikten sonra bu diğer olasılıklar göz ardı edilmiştir 

(Okshevsky vd., 2015; Steinberger ve Holden, 2005). 

 

Özetle, farklı araştırmacılar tarafından, farklı bakteri biyofilmleri ile yürütülen çalışmalar, eDNA’nın 

gDNA kökenli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

 

Hücre dışı DNA’nın biyofilm matriksinde bulunduğu, Whitchurch ve arkadaşları (2002) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gösterilmiştir (Whitchurch vd., 2002). Biyofilm araştırmalarında 

model organizma olarak kullanılan P. aeruginosa’nın oluşturduğu biyofilm yapısı yeşil floresan boya ile 

boyanmış, ardından deoksiribonükleaz (DNaz) I ile muamele edilmiş ve edilmemiş örnekler floresan ışık 

altında karşılaştırılmıştır. DNaz I enziminin uygulanması sonucunda, biyofilm yapısının zayıfladığı ve 

kırılgan bir hale geldiği gösterilmiştir. Ardından, deoksiribonükleazların biyofilm yapısına olan etkisinin 

biyofilm oluşumunun hangi aşamasında en yüksek düzeye ulaştığını belirlemek amacıyla 12, 36, 60 ve 84 

saat inkübasyon sonucunda oluşan biyofilm yapılarının DNaz I enzimi ile muamele edilmesi sonucunda 

enzimin yapıya etkisi incelenmiştir. Sonuçta 12, 36 ve 60 saatlik biyofilm yapılarının  DNaz I uygulaması 

sonucunda zayıfladığı ancak 84 saatlik olgun biyofilmde DNaz I uygulamasının biyofilm yapısına 

neredeyse hiç etki göstermediği belirlenmiştir (Şekil 1). Bu çalışmanın sonucunda, biyofilm yapısındaki 

eDNA’nın fonksiyonel ve yapısal özellikleri araştırmacılar tarafından merak edilmeye başlanmış ve eDNA 

bakteriyel biyofilmler için güncel araştırma konularından biri haline gelmiştir.  
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Şekil 1. Biyofilm yapısına DNaz I enziminin etkileri (Whitchurch vd., 2002) 

 

Bakterilerde eDNA’nın Salınımı 

Bakterilerde QS mekanizmaları profajların üretimini ve hücre lizisinde yer alan proteinlerin ve büyük 

miktarlarda eDNA’nın salımını kontrol eder. Gram negatif bakterilerdeki QS sinyal molekülleri olan 

açillenmiş homoserin laktonlar (AHL) ve Pseudomonas kinolon sinyal molekülü (PQS), profaj ve fenazin 

gibi hücre lizis faktörlerinin salımını kontrol ederler. Bu faktörler de hücre lizisini arttırarak eDNA salımını 

tetikler. Örnek olarak, P. aeruginosa pqsA ve lasI/rhlI mutantlarında eDNA salımının azaldığı 

görülmektedir. Çünkü mutant hücrelerde PQS ve AHL üretim eksikliği meydana gelir ve bağlantılı olarak 

profaj ve hücre-membran veziküllerinde azalma, dolayısıyla düşük miktarda eDNA salımı gerçekleşir 

(Solano vd., 2014).  Gram negatif bakterilerde bulunan fenazin molekülü doğrudan veya dolaylı olarak 

moleküler oksijenin azalması ve hidrojen peroksit gibi radikallerin artmasına sebep olur. Bu durum hücre 

membranına zarar vererek kromozomal DNA’nın eDNA olarak çevreye bırakılmasına yol açar (Cabiscol 

vd., 2000; Miller vd., 2013). Farklı suşlarda gözlenen fenazin eksikliği düşük miktarlarda H2O2 üretimine 

bağlı olarak hücre lizisini ve dolayısıyla eDNA salımını azaltır (Das ve Manefield, 2013). Gram pozitif 
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bakterilerde eDNA salımı QS-bağımlı otolizinler aracılığıyla hücrelerin lize olması sonucunda gerçekleşir. 

AtlE, Staphylococcus epidermidis’in hücre duvarı yüzeyinde bulunan ve hücre lizisinde görev alan, atlE 

geninden kodlanan bir otolizin faktörüdür (Qin vd., 2007). Staphylococcus epidermidis 1457 ΔatlE gibi 

mutant suşlarda otolizin faktörünün eksikliği hücre lizisinden kaynaklı eDNA salımında %90 oranında 

azalmaya yol açar (Qin vd., 2007). Bir başka araştırmada  Enterococcus faecalis’de QS-bağımlı 

mekanizmalara benzer yollarla eDNA salımı gerçekleştiği gösterilmiştir (Thomas vd., 2008). Bu 

mikroorganizmada peptit lakton, jelatinaz ve serin proteazın salımının artışına neden olduğu için, eDNA 

salımı da dolaylı olarak artar (Thomas vd., 2008). 

Streptococcus intermedius ve S. mutans gibi oral bakteriyel suşlar yetkinlik-uyarıcı peptit (Competence 

Stimulating Peptide; CSP) denilen bir peptit sentezleyerek QS molekülleri aracılığıyla çevreden DNA alımı 

yapabilmek gibi çeşitli yollar geliştirmişlerdir (Petersen vd., 2004). CSP molekülleri DNA’ya bağlanma ve 

DNA’yı hücre içine almada görev yaptıkları gibi, otolizinler aracılıyla hücre lizisini arttırarak eDNA 

salımını da kontrol eder (Petersen vd., 2004). Ancak Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus sanguinis 

gibi suşlarda eDNA salımı otolizinler aracılığıyla değil hidrojen peroksit veya bakteriyofajlar aracılığıyla 

gerçekleşir (Regev-Yochay vd., 2006).  

 

eDNA’nın Yapısal Rolü 

 

Biyofilm yapılarında eDNA’nın varlığının yapısal stabilizasyon sağladığı kabul görmüş bir gerçektir. Daha 

önce de belirttiğimiz gibi Whitchurch vd. (2002) tarafından yapılan öncü çalışmada (Whitchurch vd., 2002) 

biyofilm yapılarına DNaz I uygulaması yapılmıştır. 60 saatlik inkübasyon sonucunda bakteriler tarafından 

oluşturulan biyofilm yapısının DNaz I uygulamasıyla parçalandığı görülmüştür. 84 saatlik inkübasyon 

sonucunda oluşan biyofilm yapılarında ise DNaz I uygulamasıyla bu parçalanmanın daha az olduğu, 

biyofilm yapısının enzime daha fazla direnç gösterdiği gözlenmiştir. Bu durum karşısında olgun biyofilm 

yapılarının eDNA’dan farklı bir polimer aracılıyla kuvvetlendirilmiş olabileceği ya da DNaz I’i bölgesel 

olarak inaktive eden proteolitik hücre enzimlerinin olabileceği öngörülmüştür (Whitchurch vd., 2002).  

 

Biyofilm yapısının canlı hücreleri boyamayan yeşil floresan proteinlerle (Gfp) işaretlenmiş P. aeruginosa 

hücreleri kullanılarak yapılan Konfokal Lazer Taramalı Mikroskop analizlerinde, eDNA’nın sap benzeri 

denilen bölgede diğer bölgelerden çok yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu görülmüştür (Wilton vd., 

2016).    

Sonuç olarak biyofilmde eDNA’nın farklı bölgelerde farklı yoğunluklarda olduğu belirlenmiş ve yapısal 

olarak önemi çeşitli yollarla açığa kavuşturulmaya çalışılmış olsa da hücre dışı DNA’nın biyofilm yapısı 

içerisindeki yapısal rollerinin ayrıntıları henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. 
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eDNA’nın Fonksiyonel Rolü 

 

eDNA’nın bakteriyel biyofilm matriksindeki varlığının keşfinden sonra, bu matriks bileşeni hakkında 

bilinenler günden güne artmış ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi birçok araştırmaya konu olmuştur. 

Bugün matriks içerisinde bulunan ve hücrelerden otolizis ile dışarı bırakılmış eDNA’ların yapısal stabiliteyi 

arttırmak, hücre ve yüzey arasındaki bağlantıyı sağlamak gibi yapısal rollerinin yanı sıra, yatay gen 

transferinde, QS mekanizmalarında, antibiyotik dirençliliğinde ve konak immun sistemine karşı 

dayanıklılık sağlamada da rol aldığını bilmekteyiz. 

 

Bakteriyel biyofilm yapısında bulunan mikroorganizmalar sıkı bir şekilde EPS içerisinde paketlendikleri 

için, bakteriyofajlar ve mobil genetik elemanlar aracılığı ile genetik materyal değişimine elverişli bir ortam 

sunmaktadır. Bu genetik materyal aktarımında özellikle biyofilm yapılarında eDNA’nın da rol aldığı 

belirlenmiştir (Thomas ve Nielsen, 2005). Yatay gen transferinin doğada değişik habitatlarda yaşayan 

planktonik formlar yanında biyofilm yapısı içerisindeki sesil formlar arasında da gerçekleşebildiği 

saptanmıştır. Prokaryotlarda gerçekleşen bu genetik materyal değişimi, ökaryotlardaki seksüel seçilime 

eşdeğer bir durumdur. Bu seçilim sayesinde birçok biyofilm bakterisi, kazandığı antibiyotik ve ağır metal 

direnci gibi direnç özellikleri sonucunda patojen özelliklere sahip olabilir (Spoering ve Gilmore, 2006). 

 

P. aeruginosa’da biyofilm yapısı ve QS ilişkisi ilk kez Davies (1998) tarafından gösterilmiştir (Davies, 

1998). Bu çalışmada, Gram negatif bakterilerin QS sistemlerinden olan LasI/LasR sisteminin, bakteriyel 

tutunma ve biyofilm olgunlaşma aşamalarında etkili olmasa da biyofilm yapısının farklılaşması ve dağılma 

aşamaları için gerekli olduğu saptanmıştır. QS sinyal molekülleri, biyofilm yapısında bulunan bakterilerin 

otolizinde önemli bir rol oynamaktadır.  Bunun bir sonucu olarak matriks içerisindeki eDNA artışı, EPS’nin 

sağlamlaşması ve bakteri hücrelerinin yüzeye tutunmalarının kuvvetlenmesi gerçekleşmektedir (Allesen-

Holm vd., 2006). Ancak aynı sinyal moleküllerinin bakteri hücrelerinin yapıdan kopmalarını sağladığının 

belirlendiği çalışmalar, yukarıda söz edilen bulgularla, henüz açıklanamamış, çelişkili bir durumun 

varlığına işaret etmektedir. Dolayısı ile QS sistemlerinin biyofilm yapısındaki rollerinin daha kapsamlı 

olarak anlaşılabilmesi için, ileri araştırmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

 

Planktonik form ile karşılaştırıldığında, biyofilm yapısı içerisinde yaşayan bakterilerin antibiyotiklere karşı 

çok daha yüksek düzeyde direnç göstermeleri, bu yapıların dezenfektanlar ile eradikasyonlarını 

zorlaştırmaktadır. Biyofilm yapısındaki bakterilerin sahip olduğu antibiyotik direnci, çoğunlukla eDNA’nın 

doğrudan görev aldığı genetik mekanizmalar tarafından sağlanmaktadır. Bu dirençlilikte ayrıca biyofilm 

matriksinin de rol aldığı belirlenmiştir (Sykes, 2010). eDNA’nın, konak immün sistemi tarafından üretilen 

antimikrobiyal katyonik peptitleri şelatlayarak, biyofilm yapılarını immün sistem etkilerinden koruduğu 
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tespit edilmiştir. Örneğin; solunum yolu ile bulaşan kronik enfeksiyonlara sebep olan Haemophilus 

influenzae patojeninin vücutta oluşturduğu biyofilm yapılarını zayıflatmak amacıyla konak immün sistemi 

tarafından salgılanan beta-defensin-3 proteini, matriks içerisindeki eDNA tarafından bağlanıp 

etkisizleştirilmektedir (Jones vd., 2013). 

 

Sonuç 

Biyofilm yapısı oluşurken ya da oluştuktan sonra eDNA’yı zayıflatmak veya yok etmenin biyofilm yapısını 

zayıflattığı ve stabilizasyonunu bozduğu bilinmektedir. eDNA’yı ortadan kaldırmak matriksi zayıflatarak 

biyofilmin dağılmasını hızlandırdığı gibi, biyofilm yapılarının antibiyotiklere karşı olan duyarlılığını da 

arttırmaktadır. eDNA’nın negatif yükü, katyonik antibiyotiklerin biyofilm yapıları ile temasını 

engellemektedir (Cavaliere vd., 2014). eDNA’nın biyofilm yapılarından uzaklaştırılması biyofilm yapısını 

daha hassas, kırılgan hale sokar ve antibiyotiklere ya da diğer antimikrobiyal ajanlara karşı yapıyı duyarlı 

hale getirir (Kaplan vd., 2012). 

 

Biyofilm ile mücadelede enzimlerin kullanımı günümüzde geçerli bir yöntem olsa da, enzimlerin etkinlik 

düzeyi biyofilm yapısının durumuna bağlıdır. Genç biyofilmlerde bu uygulama başarılı olabilirken, olgun 

biyofilmlerde daha az etkili olmaktadır. Bu durumun tam olarak neden kaynaklandığı bilinmemekle 

beraber, araştırmacıların tahminleri diğer hücre dışı matriks polimerlerinin eDNA ile olan bağlantısının, 

eDNA’yı enzimatik tepkimelere karşı koruduğu yönündedir (Barnes vd., 2012). Bu sebeple biyofilmlerle 

mücadele ederken yapıdaki tek bir polimerle savaşmak yeterli olmamakta, proteinlere ve polisakkaritlere 

de uygulanacak kombine degradasyon uygulamaları, bu mücadeleyi daha verimli hale getirmektedir.  

 

eDNA’nın biyofilm matriksi içerisindeki yapısal ve fonksiyonel görevleri, biyofilm mücadelesinde DNaz 

uygulamalarının önemini arttırmıştır. DNaz benzeri enzim uygulamalarıyla biyofilm mücadelesi, 

günümüzde endüstriyel alanlarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Özellikle atık suların temizlenmesi, 

içme suyu üretimi ve deniz suyundan tuzun arındırılması gibi biyofilm membranlarının kullanıldığı 

sistemlerde oluşan biyofilm kirliliğini ortadan kaldırmak ve sistemin ürettiği biyofilm miktarını kontrol 

altında tutmak için DNaz uygulamaları kullanılmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi DNaz 

uygulamasının biyofilm matriksini zayıflatması, devamında uygulanacak olan sterilizasyon işlemlerini 

kolaylaştırmaktadır (Xiong ve Liu, 2010).  

 

İmplante edilebilir medikal cihazlarda oluşan biyolojik kirlenmelerin başlıca sorumlusu olan biyofilm 

yapıları, kullanıcılarda ağır enfeksiyonlara yol açmaktadır. Biyofilm yapısının DNaz gibi enzimlerle 

ortadan kaldırılması potansiyeli bu nedenle oldukça güncel bir konudur. Sadece DNaz’ın uygulandığı 

tedaviler değil, antibiyotik uygulamalarından önce yapılan DNaz muameleleri de güncel araştırma 
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konularındandır (Kaplan, 2009). Bu yaklaşımla yapılan başarılı uygulamalardan biri de rekombinant insan 

DNaz’ı tedavisiyle kistik fibroz hastalarındaki pulmoner biyofilm yapılarının ortadan kaldırılması 

olmuştur. Hastaların pulmoner enfeksiyonları azalmış ve akciğer fonksiyonları iyileşmiştir (Frederiksen 

vd., 2006). Ancak büyük ölçekli uygulamalar günümüz şartlarında maliyet nedeniyle sınırlıdır. Prokaryot 

hücrelerden DNaz üretimindeki glikozilasyon işlemi, maliyetlerin aşağıya çekilmesini zorlaştırmaktadır. 

Glikozillenmemiş aktif ürünler de tedavilerde kullanılabilmektedir, ancak glikozilasyon işlemi 

yapılmaksızın ürünün termal stabilitesi ve tam aktivitesi sağlanamamaktadır (Fujihara vd., 2008).  

 

Serratia marcescens'den köken alan ve Escherichia coli' de eksprese edilen genetik olarak düzenlenmiş 

ticari bir prokaryotik endonükleaz olan Benzonaz oldukça geniş bir pH ve sıcaklık aralığına sahip olup, 

bütün DNA ve RNA türlerini degrade edebilmektedir. Benzonaz yirmi yılı aşkın bir süredir piyasada olsa 

da, üretim ve saflaştırma aşamasındaki zorluklar nedeniyle diğer ticari nükleazlara göre oldukça pahalıdır. 

Ancak biyofilm ile mücadeledeki etkinliği nedeniyle artan tüketici talebi, endonükleazların uygun 

maliyetlerle üretimi için yeni yollar aranmasına sebep olmuştur. Bu konuda çeşitli araştırma grupları 

çalışmalar yapmakta ve biyofilm ile mücadelede ümit verici sonuçlar elde etmektedirler (Okshevsky ve 

Meyer, 2015). 
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Çalışma Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri Bölümü deneme alanında 2011-

212 yetiştirme yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada dane verim, verim komponentleri ve bin tane ağırlığı, 

yaş glüten içeriği, glüten indeksi, sedimantasyon ve protein oranı gibi bazı kalite özellikleri incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar başak uzunluğu hariç incelenen tüm özellikler yönünden genotipler arasında önemli 

bir varyasyon olduğunu ortaya koymuştur. Tane verimi ve verim komponentleri için genetik varyasyon 

kalite özelliklerinden daha yüksek olmuştur. Bu farklılıklar, artan gama ışını dozunun etkilerinin, bitki boyu 

için sistematik olarak negatif olmadığını, diğer tüm karakterler için de kontrollerle karşılaştırıldığında 

pozitif olduğunu göstermektedir. Genel olarak, en yüksek yüzde değişikliklerin, verim komponentleri için 

200 ve 250 Gy gama radyasyon dozlarında olduğu, kalite özellikleri için ise 300-350 Gy arasında olduğu 

anlaşılmaktadır. Fenotipik varyasyon katsayısı incelenen tüm özellikler için genotipik varyasyon kat 

sayısından biraz daha yüksek olmuştur. Dane verimi için  % 12.50, glüten oranı için % 11.20 ve başakta 

tane sayısı için % 10.20 gibi orta genotipik varyasyon katsayısı tahmin edilmiştir. İncelenen diğer 

karakterler için düşük genotipik varyasyon katsayısı tahminleri (10'dan az) kaydedilmiştir. İncelenen 

özellikleri için kalıtım derecesi sedimantasyon değeri için % 37.3 ve bitki boyu için % 86.6 arasında 

değişmiştir.  Genetik ilerleme değerleri % 10 seleksiyon yoğunluğunda başakta tane ağırlığı ve tane verimi 

için sırasıyla % 0.09 ile 5930.51 arasında değişmiştir. Yüksek kalıtım derecesi ve yüksek genetik ilerleme 

belirlenen bitki boyun için  adetif gen etkilerinin önemli olduğunu,  bu özellik için  erken generasyonlarda 

seleksiyon etkin olabilecektir. Yüksek kalıtım derecesi ve orta genetik ilerleme belirlenen hasat indeksi ve 

glüten indeksi için ise seleksiyonun daha sonraki generasyonlarda etkin olabilecektir  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, gamma ışını, verim, kalite, mutant popülasyon. 

The study was carried out in the experimental area of Department of Field Crops, Faculty of 

Agriculture, Tekirdağ Namık Kemal University in the growing season of 2011-12. In the study, grain yield 

and its components and some quality traits such as 1000 grain weight, wet gluten content, gluten index, 

sedimentation value and protein content were investigated. The results exhibited significant differences 

among the tested genotypes, for all studied characters except spike length, indicating genetic variation 

among them. The genetic variation was higher for grain yield and its components when compared with 

quality characteristics. These differences show that the effects of increasing gamma irradiation are not 

systematically negative for plant height, while positive for all other characters in comparison with controls. 

In general, it is understood that the highest percent changes is achieved in 200 and 250 Gy of gamma 

radiation doses for yield components, while are in 300-350 Gy for the quality characteristics. The values of 

http://shmyo.kmu.edu.tr/en/default.aspx
http://shmyo.kmu.edu.tr/en/default.aspx
mailto:ibaser@nku.edu.tr
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phenotypic coefficient of variation PCV were slightly higher than their corresponding values of GCV for 

all traits. Moderate estimates of genotypic coefficient of variation GCV were obtained by grain yield 

(12.50%), gluten content (11.20%) and grain weight per spike (10.20%), respectively. Low estimates of 

GCV (less than 10) were recorded for the other characters investigated. The h2 values ranged from 37.3%, 

for sedimentation value, and 86.6%, for plant height, while the values of GA% ranged between 0.09 and 

5930.51% at 10% selection intensity for grain weight per spike and grain yield, respectively. The high 

values of heritability coupled with high values of genetic advance (%) were recorded by plant height, 

indicates the importance of the additive gene effects, so, selection would be effective in early generations 

for the trait. The high values of heritability coupled with moderate values of genetic advance (%) for harvest 

index and gluten index indicate selection would be delay in later generations. 

Key words: Bread wheat, gamma rays, yield, quality, mutated population. 

Introduction 

The main purpose of using mutagens has been to induce genetic variation especially in 

homozygous genotypes of self-pollinated crops which is the first step in a breeding program (Galal et al., 

1975). Genetic variation in major crops has been successfully unlocked, shuffled, recombined, and 

sometimes created, by plant breeders over the last century to achieve yield increase. The success of induced 

variation will mainly depend on the precision in selection techniques (Mac Key, 1984 and Konzak, 1987). 

The expected response to selection can be measured by determining the parameters like mean, coefficient 

of variation, standard deviation, heritability and genetic advance (Ibrahim and Sharaan, 1974; Scossiroli, 

1977; Shabana et al., 1994 and Amer et al., 2001). 

Changes in morphological, physiological and quality characters after mutation application are 

common, and therefore it has been demonstrated that induced mutation can increase yield as well as other 

agronomic characters such as stiffness of straw, time of maturity, adaptability, shattering resistance, disease 

resistance, protein content, baking quality, malting quality and numerous other characters (Ibrahim and 

Sharaan, 1974; Borojevic, 1990; Brunner, 1991). Several achievements in crop improvement through 

mutation breeding have resulted in two major outcomes: improved varieties that are directly used for 

commercial cultivation and new genetic stocks with improved characters or with better combining ability 

of traits (Roychowdhury, 2013). More than 3,200 mutant varieties have been directly or indirectly derived 

through mutation induction, nearly 80 % of these crop varieties are seed propagated, almost half of which 

(48 %) are cereals (Jankowicz-Cieslak et al., 2017) including 274 bread wheat varieties (International 

Atomic Energy Agency, IAEA, 2018) and are being grown in different countries of the world. Considering 

the improvements in mutation breeding in the world, unfortunately, there is no mutant wheat variety in our 

country yet. This inferiority is that the mutation breeding work in our country is very limited. The primary 

aim of this study is to contribute to the accumulation of knowledge on mutation breeding. Knowledge of 

high value of heritability and predicted genetic advance clarifies that the selection among genotypes would 

be effective for yield and yield components (Shabana et al., 1994, Tammam et al., 2000, Kashif and Khaliq, 

2004 and Baloch et al., 2013). High heritability in broad sense associated with high genetic advance reveals 

strong contribution of additive genetic variance for expression of the traits and the selection based on these 
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traits could play a vital role in improving grain yield (Laghari et al., 2010). Therefore, the present work was 

planned to estimate genetic variation, heritability (h2) and genetic advance (% mean). The results may be 

helpful to plan appropriate selection strategies for improving grain yield of wheat crop in Turkey. 

 

 

Materials and Methods 

 
Plant material 

Three bread wheat (Triticum aestivum L.) advanced lines, BSB (Bezostaja 1 x Saraybosna; tall, 

mid-late, awnless, superior in flour quality for bread making, but inferior in lodging resistance and yield 

capacity), FA (Flamura 80 x Atilla 12; mid-tall, mid-early, awned and inferior in flour quality for bread 

making, disease resistance and superior in lodging and yield capacity), PK (Pehlivan x Kate A-1; tall, mid-

late, awnless and inferior in flour quality for bread making, lodging and disease resistance) were used as 

the experimental material.  

 
Gamma irradiation 

The moisture contents of seeds of wheat genotypes (Triticum aestivum L.) used in the study were 

around 12.0%. Gamma treatment was applied in 0 (Control), 100, 150, 200, 250, 300 and 350 Gy obtained 

from 60Cobalt, Ob-Servo Sanguis Co-60 Research Irradiator with isotope model, while the dose rate was 

2.190 kGy h-1 in before the 2010-11 growing season sowing at the Turkish Atomic Energy Authority, 

Sarayköy Nuclear Research and Training Center, Ankara, Turkey. Right after irradiation, the experiment 

was set up using a total of 30 M0 combination seeds together with the un-irradiated (control) in the 

experimental field of the Field Crops Department of the Faculty of Agriculture of Namık Kemal University 

during the growing season of 2010-11. The experiment was carried out in a randomized complete block 

design (RCBD) with 3 replicates. Plots were sown on Nov.15, 2010 by hand at the rate of 350 seeds per m2 

and were 2 m in length x 1.0 m wide, with 6 rows 0.2 m apart. The crop was kept free of weeds by hand 

hoeing when necessary. The seeds obtained from the harvested plants in M1 generation were planted in M2 

generation as 20 cm row distance in 5 meters of 6-row parcels with 4 replicates and as 400 seeds in each 

row. Morphological and yield characters were recorded on 15 random and guarded plants to study the effect 

of irradiation doses on the studied genotypes on plant height, spike length, the number of spikelet per spike, 

number of grains per spike, grain weight per spike and harvest index. Grain yield and some grain quality 

characters such as thousand grain weight, test weight, gluten content, gluten index, sedimentation value and 

protein content were investigated in each seeds of M2 generation.  

 

Statistical analyses 

The genotypic and phenotypic variances and their corresponding coefficients of variations were 

estimated, using the pertinent mean square expectations, according to the method, suggested by Johnson et 

al (1955). Broad sense heritability ( 2h ), genetic advance as % of mean were calculated following Hanson 

et al (1956) and Allard (1999). 

http://pbgworks.org/sites/pbgworks.org/files/RandomizedCompleteBlockDesignTutorial.pdf
http://pbgworks.org/sites/pbgworks.org/files/RandomizedCompleteBlockDesignTutorial.pdf
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Mean squares were used to estimate 

2
g =σ  (MSS-MSE)/r 

2
ph =σ

2
eσ + 2

gσ , where broad-sense heritability ( 2
bsh )was estimated as follows: 

2h = ( 2
gσ / 2

phσ ) x 100 and the phenotypic and genotypic coefficients of variation were computed as 

follows: 

PCV = 2
ph100  σ /Xx   GCV = 2100  σ /Xgx  

Expected genetic advance: Expected genetic advance from direct selection for all studied traits was 

calculated according to Singh and Chaudhary (1999) as follows: 

GA% at 10% (selection intensity) = 100 x k x 2h x
phσ /X , 

Where, X : general mean and k is selection differential (k= 1.76 for 10% selection). 

t-test was performed to compare the mean values obtained from treatments with different gamma 

irradiation with the un-treated (control) means for each characters studied.  

 
Results and Discussion 

Mean performance 

The mean values of yield and quality characters for the three tested genotypes, evaluated in M2 

generation, are given in Table 1. The grain yield means of M2 populations of bread wheat genotypes varied 

between 367-589 gm-2. Gamma irradiation caused significant increases for all three genotypes of bread 

wheat. The highest grain yield increases were obtained from 300 and 350 for BSB, FA and BK. There was 

an increase for thousand kernel weight in all doses except 100 gray. While the gluten ratio value was not 

significant affected by the application of gamma irradiation for BSB mutated population, the other two 

mutated population resulted in significant increases in doses after 200 doses. Gluten index showed a 

significant decrease for the BK mutated population, but there was an increase for the BSB mutated 

population. However, there was no significant increase in the FA population for the traits. In terms of 

sedimentation value, the BSB mutated population showed an increase in only 350 gray applications, while 

BK increased in all doses. Protein ratio was increased statistically by application of mutagen in populations 

of all three varieties. The results exhibited significant differences among the tested genotypes, for all studied 

characters except spike length, indicating genetic variation among them. But, it can be said that this genetic 

variation is higher for grain yield and its components when compared with quality characteristics. These 

differences show that the effects of increasing gamma irradiation are not systematically negative for plant 

height, while positive for all other characters in comparison with controls. In general, it is understood that 

the highest percent changes (data was not shown) is achieved in 200 and 250 Gy of gamma radiation doses 

for yield components, while are in 300-350 Gy for the quality characteristics. Chen et al. (1997) observed 

wide differences between lines with different genetic backgrounds and between different irradiation doses. 

Similarly, a high contribution of genotypes to the total variance of seed yield was reported by Dhillon et al. 

(1999), Gebeyehu and Assefa (2003) and Albokari et al., 2015. 
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Genotypic and phenotypic variances and their corresponding coefficient of variations, broad sense 

heritability (h2), and genetic advance (GA) expressed as percent of mean for the studied traits, evaluated in 

M2 generation, are presented in Table (2). 

Shivsubramanium and Madhavmenon (1973) are suggested for classified PCV and GCV as 

percent of mean as low (<10%), moderate (10-20%) and high (>20%). According to this classification, the 

GCV and PCV values obtained in our study are moderate and low. Moderate estimates of genotypic 

coefficient of variation GCV were obtained by grain yield (12.50%), gluten content (11.20%) and grain 

weight pers pike (10.20%) in M2 generation, respectively. Low estimates of GCV (less than 10) were 

recorded for the other characters investigated. On the other hand, the values of phenotypic coefficient of 

variation PCV were slightly higher than their corresponding values of GCV for all traits which reflect 

somewhat environmental influence on the expression of characters in M2 generation.  
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Table 1. Mean Performance of Wheat Genotypes for Some Yield and Quality Characters during M2 generation in 2011/2012 season. 
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Cont 121.5 10.2 20.2 46.2 1.820 37.8 38.8 367 30.0 89.0 50.0 12.70 
100 119.9* 10.0 21.0* 44.4* 1.857 38.5 39.8 397* 31.0 90.3 47.7* 13.07** 
150 118.5**   9.9 20.9 47.8* 2.187* 39.3* 40.0* 390* 29.7 91.0* 49.3 12.77 
200 115.6** 10.3 22.4** 48.7* 2.567** 40.2** 40.4** 445** 30.7 91.7* 50.0 12.87 
250 112.8** 10.5 21.6* 47.8* 2.440** 41.7** 41.0* 451** 31.7 91.0* 48.0 13.00* 
300 107.9** 10.4 21.4* 46.4 2.410** 42.1** 41.5** 459** 32.0 90.7 49.7 12.97* 
350 106.0**  10.2 21.2* 42.7** 2.377** 41.6** 41.7** 492** 29.0 92.0* 52.0 12.83 

B
K

 

Cont 116.7   9.7 19.2 45.2 2.053 34.9 38.9 378 24.7 95.0 46.0 11.90 
100 116.2   9.7 20.1* 50.4** 2.173* 37.1* 39.5 412** 26.0 92.7* 46.3 12.00 
150 112.3**   9.9 20.7** 48.3** 2.253** 37.8** 39.7* 425** 24.0 95.7 49.0* 12.03* 
200 109.9**   9.8 21.0** 52.4** 2.217** 39.1** 40.1** 443** 28.0** 91.0** 49.0* 12.40** 
250 104.6** 10.1 21.9** 53.7** 2.283* 39.4** 40.9* 455** 30.7** 90.7** 51.3** 12.87** 
300 102.8** 10.0 22.0** 52.2** 2.467** 41.0** 41.0** 469** 30.0** 90.7** 47.7 12.93** 
350 100.0**   9.6 20.6** 48.0** 2.660** 39.3** 39.7 434** 31.0** 91.7** 51.0** 13.00** 

FA
 

Cont 105.9   7.9 19.1 38.1 1.757 39.4 37.2 457 22.3 85.0 47.3 11.87 
100 105.2   8.1 19.4* 40.4** 2.050** 41.5** 37.9 507** 21.7 85.0 45.0** 11.67* 
150 102.6**   7.9 19.9** 42.1** 2.073** 41.8** 38.8* 511** 24.0 86.0 46.3 12.00 
200 101.1**   8.2 20.3** 47.7** 2.107** 42.2** 39.6** 537** 24.7** 86.0 50.7** 12.53** 
250   97.7**   7.8 21.3** 47.5** 2.230** 42.6** 40.4** 574** 24.7** 85.0 48.0 12.63** 
300   97.0**   8.9** 20.8** 47.5** 2.410** 43.2** 41.7** 560** 27.7** 88.3** 49.0 12.80** 
350   90.2**   8.6** 20.8** 48.9** 2.560** 43.7** 42.6** 589** 28.7** 85.3 49.7** 12.77** 
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These results indicated that the selection would be effective to improve these traits among the 

tested genotypes. It is important to emphasize that, the heritability values (h2) would not be practically 

valuable in the selection depends on phenotypic appearance without considering genetic advance (GA). 

Johnson et al. (1955) confirmed that heritability estimates, in conjunction with genetic advance would give 

more reliable index of selection value. 

In the present study, the h2 values ranged from 37.3%, for sedimentation value, and 86.6%, for 

plant height, while the values of GA% ranged between 0.09 and 5930.51% at 10% selection intensity for 

grain weight per spike and grain yield, respectively. According to Singh (2001), heritability of a trait is 

considered as high when the value is 80% or moderate when it ranged from 40-80% and when it is less than 

40%, it is low. Deshmukh et al. (1986) classified genetic advance as percent of mean as low (<10%), 

moderate (10-20%) and high (>20%). 

 

Table 2. Range, Mean, Phenotypic and Genotypic Coefficient of Variation, Heritability and Expected 
Genetic Advance for Agronomic Characters in M2 Bread Wheat Mutated Populations. 

Characters 
Range 

Grand 
mean 

Coefficient of 
variation (%) 

2h  

(%) 

GA mean 
(10%) 

PCV GCV 
Plant height (cm) 85.0-125.4 107.8 8.19 7.62 0.866   118.80 
Spike length (cm)                 7.2-11.2 9.4 10.51 9.49 0.817       1.40 
Number of spikelets per spike (no)              18.2-23.7 20.7 5.62 3.54 0.398       0.95 
Number of grains per spike (no)                35.5-57.5 47.0 10.39 6.91 0.442     18.56 
Grain weight per spike (g)                   1.500-3.040 2.236 12.81 10.20 0.637       0.09 
Thousand grain weight (g)                  36.8-43.4 40.1 3.68 3.08 0.701       2.69 
Harvest index                    34.57-44.42 40.20 5.85 5.43 0.863       8.39 
Grain yield  (gm-2)               329.0-625.0 464.4 15.61 12.50 0.641 5930.51 
Gluten content (%) 19.0-33.0 27.7 12.93 11.20 0.751      6.95 
Gluten index 84.0-96.0 89.7 3.78 3.51 0.862      7.45 
Sedimentatin value (ml) 45.0-55.0 48.7 5.04 3.08 0.373       3.95 
Protein content (%) 11.00-13.40 12.55 4.00 3.34 0.697       0.31 

 
 

The high values of heritability (h2 ≥ 80%) coupled with high values of genetic advance (%), both at 10% 

selection intensity (GA ≥ 20%), were recorded by plant height. Such previous results indicated the 

importance of the additive gene effects, so, selection would be effective in early generations for the trait. 

The high values of heritability (h2 ≥ 80%) coupled with moderate values of genetic advance (%), both at 

10% selection intensity (GA ≥ 10%) for harvest index and gluten index indicate selection would be delay 

in later generations. 
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255-) MISIR GUTASYON SIVISINDA CLOTHIANIDIN KALINTISININ KİNETİĞİ- 
İLK SONUÇLAR 

Cafer Turgut , İlknur Kapiz 

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Çevre Toksikolojisi Araştırma 

Grubu, 09100 Aydın 

 

ÖZET 

Mısır, binlerce yıldan beri tarımı yapılan birkaç ender bitkiden biridir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde 

yetiştirilen ve tahıl üretimimizde önemli bir yeri vardır. Hastalık ve zararlılardan etkilenmeden yüksek verim 

alınmak istendiği için hemen hemen ekimi yapılan her mısır tohumu ilaçlıdır. Tohum ilaçlaması için kullanılan 

ilaçlar 2000’ li yıllara kadar karbamatlılar grubunda insektisitlerken, 2000’li yıllardan sonra bu grubun yerini yeni 

nesil neonikotinoit grubu insektsitler almıştır. Dünya da 2005 yılında payı %77 oranına ulaşmıştır ve günümüzde 

tohum ilaçlamasında kullanılan insektisitlerin neredeyse tamamı bu grupta yer almaktadır. Neonikotionit grubu 
insektisitler sistemik özelliktedir ve zararlıların sinir sistemine etki yaparak hareketsizliğe, anormal davranışlara 

ve ölüme yol açarlar. Tohumun yüzeyinde olan pestisitin toprağa yayılmasıyla tohumu korumakta ve sistemik 

olmasıyla çimlenen tohumun kökleri vasıtasıyla alınarak ksilemden bitkinin tüm kısımlarına (dal, gövde, kök) 

dağılarak uzun süre bitkiyi zararlı ve hastalıklara karşı korumaktadır. Ancak Sistemik özellikte olan ve ekim öncesi 

yalnızca tohumu kaplamak/korumak için kullanılan bir pestisitin bitkinin köklerinden alınıp yapraklara taşınması 

orandan guttasyon sıvısında, nektarda, polende ve hatta oluşan yeni tohumda pestisit kalıntısı olarak bulunması ve 

bunların arılarda risk oluşturması çok şaşırtıcı ve beklenmedik bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Toprak neminin 

yüksek ve atmosferin neme doymuş olduğu durumlarda yani terleme yapılamayınca hidatotlarla sıvı halinde su 

atılması gutasyon(damlama) gerçekleşir. Ve yararlı olan ve hedef dışı gutasyon sıvısını kullanan canlılarda risk 

oluşturduğu yurtdışında yapılan birçok çalışmada bildirilmiştir. Ancak ülkemizde gutasyon sıvısıyla ve gutasyon 

sıvısının oluşturduğu risklerle ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı danelik ve slajlık mısır 

bitkisinde gutasyon sıvısının çıkış zamanının ve çıkış aralığının belirlenmesi ve gutasyon sıvısındaki pestisit 

kalıntısının zaman içindeki değişiminin belirlenmesi ve bulunan konsantrasyonun arılar için tehlikeli olup 

olmadığının belirlenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Neonikotinoit, Gutasyon, Tohu m İlaçları 

GİRİŞ 

Mısır bitkiler âleminin kapalı tohumlar bölümünün tek çenekliler sınıfının buğdaygiller familyasına ait Zea mays 

türüdür. Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık özellikle yağı doymamış yağ 

grubunda olan bir tarım bitkisidir. Taş mısır (Zea mays indurata), Atdişi mısır (Zea mays indentata), Cin mısır 

(Zea mays everta), Tatlı mısır (Zea mays saccharata), Unlu mısır (Zea mays amylaceae), Mumlu mısır (Zea mays 

ceratina), Kavuzlu mısır (Zea mays tunicata), Çizgili mısır (Zea mays japonica), Süt mısır (Zea mays tunicata) 

olmak üzere dokuz alt türü bulunmaktadır( Anonim, 2018a). Mısır, binlerce yıldan beri tarımı yapılan birkaç ender 

bitkiden biridir(Babaoğlu, 2014).  Mısırın ülkemize gelişi ise 1600 yıllarına dayanmaktadır. Suriye yoluyla 

Mısır’dan İstanbul’a “Mısır buğdayı” ya da “Mısır darısı” adıyla gelmiştir. Zaman içinde de kısaltılarak mısır adını 

almıştır( Arslan, 2017) 2016 yılı Dünya mısır ekiliş alanı 187.959.116 hektardır ve 1.060.107.470 tonluk bir 
üretime sahip olduğu bilinmektedir. Dünyada tahıllar içinde üretim alanı bakımından 3. sırada bulunmaktadır 

ancak üretim miktarı bakımından 1. Sıradadır (Anonim,2018b). Türkiye’de 2016 yılında mısır üretim alanı 6.800 

hektardır ve 6.400.000 tonluk üretimi bulunmaktadır. Türkiye’de mısır bitkisinin 2016 yılı dekara verimi 941 

kg/dekardır. Tahıllarda üretim sırasına bakıldığında %58’lik üretim payıyla buğday birinci sırada daha sonra 

%19’luk üretim payı ile arpa ikinci sırada ve %18’lik üretim payı ile mısır Türkiye’de üçüncü sırda yer 

almaktadır(Anonim,2018c).  Ülkemizde mısır kullanım miktarı 7 milyon tonu aşarken üretilen mısırın %78’i 

hayvan beslenmesinde yem maddesi olarak, yüzde 15’i nişasta sanayinde, yüzde 5’i yerel tüketim, yüzde 3’ü ise 

endüstriyel alanda değerlendirilmektedir. Toplam tüketim miktarı 6-6,5 milyon ton arasında değişim 

göstermektedir. Kişi başına yıllık mısır tüketimi 19 kg civarında olduğu bilinmektedir(Anonim,2017). Mısır 

bitkisinin üretiminde karşılaşılan zararlı ve hastalık sorunları nedeniyle kullanılan mısır tohumlarının hemen 

hemen hepsi Neonikotinoid tohum ilaçları ile ilaçlanmaktadır (Haire 2014). Neonikotinoidler 1980' ler de 
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geliştirilmiştir, ilk ticari olarak temin edilen bileşiği imidacloprid’dir ve 1991 yılından beri 
kullanımdadır(Kollmeyer vd. 1999). Neonikotinoidler, ticari ürün olan Imidacloprid, Clothianidin ve 

Thiamethoxam gibi aktif maddeler içeren yeni bir sınıftır ve bazı Heteroptera, Coleoptera ve Lepidoptera'ya karşı 

aktiviteleri nedeniyle tarım için önemlidirler( Yamamoto ve Casida, 1999 ).Tohum ilaçlaması için kullanılan 

ilaçlar 2000’ li yıllara kadar karbamatlılar grubunda insektisitlerken, 2000’li yıllardan sonra bu grubun yerini yeni 

nesil neonikotinoit grubu insektsitler almıştır. Dünya da 2005 yılında payı %77 oranına ulaşmıştır ve günümüzde 

tohum ilaçlamasında kullanılan insektisitlerin neredeyse tamamı bu grupta yer almaktadır (Turgut, 2015). Bu 

grubun dışındakiler ise genelde sistemik özellikteki fungisitlerdir. 

Neonikotinoit insektisitlerin ve fungisitlerin tohum ilacı olarak tercih edilmesin en önemli nedenleri sistemik 

özellik gösteren ilaçlar olmalarıdır. Tohum ilaçlarının en önemli görevi tohumun toprakta çimleninceye kadar, 

topraktaki zararlı ve hastalıklardan korumaktır. Bunun için kullanılacak birçok pestisit mevcuttur ancak önemli 
olana kullanılan sistemik pestisitin suda yavaşça çözülerek, tohumun ektafındaki toprağa/toprak organik 

maddesine bağlanarak toprak içerisindeki tohumun çevresinde koruma çemberi oluşturmasıdır. Tohumun 

yüzeyinde olan pestisitin toprağa yayılmasıyla tohumu korumakta ve sistemik olmasıyla çimlenen tohumun kökleri 

vasıtasıyla alınarak ksilemden bitkinin tüm kısımlarına (dal, gövde, kök) dağılarak uzun süre bitkiyi zararlı ve 

hastalıklara karşı korumaktadır. Neoikotinotler, zararlıların hareket nörotoksinleri olan nöronal kolinerjik sinyal 

iletimini nikotinik asetilkolin reseptörünün agonistleri ile bozarak hareketsizliğe, anormal davranışlara ve ölüme 

yol açarlar (Brandt vd., 2016 ). Sistemik özellikte olan ve ekim öncesi yalnızca tohumu kaplamak/korumak için 

kullanılan bir pestisitin bitkinin köklerinden alınıp yapraklara taşınması orandan guttasyon sıvısında, nektarda, 

polende ve hatta oluşan yeni tohumda pestisit kalıntısı olarak bulunması ve bunların arılarda risk oluşturması çok 

şaşırtıcı ve beklenmedik bir durum olarak ortaya çıkmıştır ( Krupke ve Long, 2015). Sıklıkla bal arıları gibi hedef 

dışı olan böceklerde bu insektisitlerle karşılaşırlar ve temasa girerler. Bunun nedeni neonikotinoitlerin sistemik 

olması ve  polen, nektar ve ayrıca gutasyon sıvısında da bulunabilmektedirler (Brandt vd., 2016). Gutasyon ( 

Latince ‘’gutta’’:damla) bitkilerde su basıncının arttığı zamanlarda yapraklarda hidatot denilen özel yapılardan 

ksilem özsuyunun damlalar halinde dışarıya çıkmasıdır. Toprak neminin yüksek ve atmosferin neme doymuş 

olduğu durumlarda yani terleme yapılamayınca hidatotlarla(su savakları) sıvı halinde su atılması gutasyon 

gerçekleşir. Bazen çiğle karıştırılabilmektedir. Gutasyon sıvısı, bitki yapraklarının köşesi veya ucundan ksilem 
borucuklarından salgılanan bir sıvıdır ve ilk olarak Abraham Munting tarafından anlatılmış olup Burgerstein 

tarafından ilk kez literatürde gutasyon olarak bahsedilmiştir (Ivanoff, 1963). Gutasyon sıvısı akışkan olan, kolay 

buharlaşabilen veya yaprağa tekrar emilebilen bir özelliğe sahiptir (Chen ve Chen, 2007). 

Pistorius vd. (2012) yaptıkları bir çalışmada gutasyon sıvısındaki pestisit kalıntı miktarı bitkiye, gelişme dönemine, 

pestisit aktif maddesinin türüne, tohuma uygulanan doza ve iklim koşullara göre değişiklik gösterebildiği ve bazı 

bitkilerde çok kısa bir periyotta gutasyon sıvısı gözlenirken, bazı bitkilerde gelişme döneminde, bazı bitkilerinde 

çiçeklenme döneminde gutasyon sıvısı gözlemlenebildiğini belitmişlerdir. Reetz vd. (2011) yaptığı çalışmada 

Neonikotinoit kaplı tohumlardan çimlenen bitkilerin gutasyon sıvısında Neonikotinoit içeriğinin bulunduğunu 

bildirmiştir. Denemede mısır tohumları Clothianidin ile kaplanmış  (Poncho® 0.5 mg / tohum ve Poncho® Pro 

1.25 mg / tohum) ve gutasyon sıvısında 8000 ng ml-1 ‘e kadar Neonicotinoit konsantrasyonu bulunduğu ve bu 

konsantrasyonun hızla düştüğü ancak birkaç hafta boyunca ölçülebilir boyutta olduğu bildirilmiştir. İmidacloprid 

ile kaplanmış buğday tohumlarında ise kışlama sonrası az miktarda (13 ng ml-1’ e kadar) konsantrasyona 

rastlanmıştır. Ancak gutasyon örnekleme sırasında buğday ve mısır bitkilerinin gutasyon sıvısını toplayan arılara 

rastlanmadığı bildirilmiştir ve daha fazla çalışma yapılması gerektiği paylaşılmıştır. Mörtl vd. (2017)  farklı toprak 

tiplerinde mısır bitkisinde tohum ilacı ve püskürtme yoluyla Thiamethoxam ve Clothianidin uygulamasının 

harekleri belirlenmiş ve kaplanmış ve kaplanmamış tohumlardan çıkan bitkilerin gutasyon sıvısındaki miktarları 

incelenmiştir. Önerilen dozda  kumlu toprakta püskürtülerek uygulanan Thiamethoxam ve Clothianidin’in 

gutasyon sıvısındaki en yüksek konsantrasyonları sırasıyla 1,82 ve 1,63 mg/l bulunmuştur. Clothianidin ve 

Thiamethoxam kaplı tohumlardan çıkan bitkilerin gutasyon sıvılarında 100 mg/l üzerinde konsantrasyonlarına 

rastlanmıştır. Neonikotinoid kaplı tohumun yanında kaplanmamış tohumdan çıkan bitkininde gutasyon sıvısında 

da Clothianidin ve Thiamethoxam seviyeleri gözlenmiş ve buda çapraz bulaşmanın komşu bitkinin toprağından 
alım yoluyla gerçekleştiğini göstermiştir. Clothianidin kaplanmamış mısır tohumlarından çıkan bitkilerin gutasyon 

sıvılarındaki konsantrasyon 15 gün boyunca artış gösterip en yüksek 53 mg/l olarak kaplanmış tohumların beşte 

birine eşit konsantrasyon bulundu ve 24 gün sonra kademeli olarak aynı seviyeye ((6,6 ± 0,3 mg / l) düşmüşlerdir. 

Aynı şekilde Thiamethoxam kaplanmamış mısır tohumlarından çıkan bitkilerin gutasyon sıvısında kaplanmış 

tohumun üçte ikisine denk gelen 123 mg/l konsantrasyon bulunmuştur. Bu çalışmanın kaplanmamış mısır 

tohumlarından çıkan bitkilerin gutasyon sıvısındaki ilk Neonikotinoit seviyelerinin bilimsel kaydı olduğu 
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bildirilmiştir. Gutasyon sıvısı ve gutasyon sıvısındaki pestisit kalıntının varlığı hakkında Türkiye’de yapılan 

çalışma bulunmamaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi sistemik tohum ilacı kullanılmış 

tohumdan çimlenen bitkilerin gutasyon sıvısında arılara ve diğer yararlı böceklere karşı riskler olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı danelik mısır bitkisinde gutasyon sıvısının çıkış zamanının ve çıkış aralığının 

belirlenmesi, gutasyon sıvısındaki clothianidin kalıntısının varlığının zaman içindeki değişimin belirlenmesidir. 

MATERYAL VE METOD 

Deneme Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arazisinde 29 nisan 2018 tarihinde ekilen 1. ürün Mısır 

bitkisinde yapılmıştır. 07 Mayıs 2018 tarihinde bitki iki yapraklı döneme geçmiş ve ilk gutasyon sıvı çıkışı 

gözlendi ve gutasyon sıvıları pastör pipet yardımıyla sabah erken saatlerde toplanmaya başlandı. Toplanılan 

gutasyon sıvısı hemen laboratuvara getirilmiş ve -20 derecede saklanmıştır. Gutasyon çıkışı 28 gün boyunca 

gözlemlendi ve toplandı. -20 dereceden çıkarılan örnekler işlem öncesi oda sıcaklığında eritildi daha sonra her 

tüpten 300 µl  çekilip viallere aktarılarak analize gönderilmiştir. Analizler LC/MS/MS cihazında yapılmıştır. 

SONUÇ 

Gutasyon çıkış zamanı 28 gün boyunca devam etmiştir. İlk zamanlarda yoğun olan sıvı durumu bitki büyüdükçe 

azalmıştır. Rüzgarlı havalarda bazen sıvı miktarının az olduğu görüldü. Bunun sebebinin buharlaşma ve damla 

kaybı olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuyla ilgi dünyada yapılan bir çok çalışma bulunmaktadır ve bu konu 

gündeme arılardaki koloni kayıplarıyla gelmiştir. Neonikotinoid kaplı mısır tohumlarından çimlenmiş mısır 

bitkilerinin gutasyon sıvılarının 10 ppm’den fazla insektisit içerdiğini Girolomi vd. (2009) bildirmişlerdir. Reetz 
vd. (2011) Almanya’da yaptığı çalışmada tohumları Clothianidin ile kaplanmış mısır bitkilerinin gutasyon 

sıvısında 8000 ppb ‘ye kadar konsantrasyon bulunduğunu bildirmiştir. Bizim sonuçlarımıza göre clothianidin ilk 

9 gün 4000 ppb den fazla bulunmuştur. En yüksek konsantrasyon ise 5676 ppb’dir. Çalışmamızda rastladığımız 

en yüksek metalaxyl-m konsantrasyonu 33 ppb’dir ve clothianidin onun 150 kat daha fazlasıdır buda clothianidinin 

daha fazla gutasyon sıvısı ile taşındığını göstermektedir. Bu sonuçlar daha ilk sonuçlarımızdır çalışmamız hala 

devam etmektedir.   
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ÖZET  

Amaç: Bu çalışmanın amacı sabahçıl ve akşamcıl kronotipe sahip bireylerin bazı antropometrik ölçümlerinin ve 

bu ölçümlerle ilişkili sağlık risklerinin kıyaslanmasıdır. 

Bireyler ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olan çalışmaya Ankara ilinde yaşayan ve yaş ortalaması 

26.1±9.48 yıl olan 193 erkek (%34.2) ve 372 kadın (%65.8) olmak üzere toplam 565 gönüllü birey katılmıştır. 

Çalışmada katılımcıların sosyodemografik özelliklerinin (yaş, cinsiyet, eğitim, çalışma ve medeni durum) 

sorgulandığı ve kronotipin belirlenmesine yönelik bir ölçeğin bulunduğu anket formu ile 24 saatlik besin tüketim 

kayıt formu araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Bireylerin bazı antropometrik 

ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel ve boyun çevresi) araştırmacılar tarafından standartlara uygun şekilde 

alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya katılan sabahçıl bireylerin vücut ağırlıkları, bel ve boyun çevreleri ile BKİ değerleri akşamcıl 

bireylerden daha fazladır (p<0.05). Akşamcıl bireylerde normal BKİ’ye sahip olanların, sabahçıl tipte hafif şişman 

ve şişman grubunda yer alanların oranı daha fazladır (p<0.05). Akşamcıl bireylerde bel çevresine göre vücut 

ağırlığı ile ilişkili sağlık riski düşük iken sabahçıl tipte çok yüksek riske sahip olanların oranı daha fazladır 

(p<0.05). Bel/boy değerine göre sabahçıl bireyler, akşamcıl bireylerden daha yüksek sağlık riskine sahiptir 

(p<0.05). Sabahçıl ve akşamcıl bireyler arasında boyun çevresine göre şişmanlık riski açısından anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sonuç: Çalışmaya katılan akşamcıl bireylerin antropometrik ölçümler açısından sağlık risklerinin daha düşük 

olmasına rağmen ilerleyen dönemlerde çeşitli faktörlerin etkisiyle vücut ağırlığı kaybı tedavilerine fizyolojik 

olarak direnç gösterebilecekleri ve çeşitli sağlık sorunlarına daha eğilimli olabilecekleri unutulmamalıdır. Bu 

konuda mekanizmaların netleştirilebilmesi amacıyla uzun dönem takipli fizyolojik çalışmaların yapılmasının 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kronotip, sabahçıllık, akşamcılık, antropometrik ölçümler  
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ABSTRACT 

Aim: The aim of this study is to compare some anthropometric measurements of individuals with morning and 

evening chronotypes and the health risks associated with these measures. 

Subjects and Methods: A total of 565 volunteers, 193 men (34.2%) and 372 women (65.8%), living in Ankara 

and having a mean age of 26.1±9.48 years, participated in the descriptive and cross-sectional study. In the study, 

a questionnaire was used by the researchers using a face-to-face interview technique, in which a socio-

demographic characteristic (age, gender, education, working status and marital status) of the participants was 

questioned and a scale for determining the chronotype and a 24-hour food record form. Some anthropometric 

measurements of individuals (body weight, height, waist and neck circumference) were taken by researchers in 

accordance with standards. The obtained data were analyzed using the SPSS 22.0 software package. 

Results: Body weights, waist and neck circumferences and BMI values were higher in the morning-type 

individuals (p<0.05). In the evening-type, the proportion of individuals with normal BMI was higher, while in the 

morning-type the proportion of individuals in overweight and obese group was higher (p<0.05). In the evening-

type individuals, the health risk associated with body weight according to waist circumference was lower, whereas 

the proportion of individuals with very high health risk was higher in morning-type individuals (p<0.05). 

According to the waist/height ratio, morning-type individuals have a higher health risk than those in the evening-

type (p<0.05). There was no significant difference between morning and evening type individuals in terms of risk 

of obesity according to neck circumference (p>0.05). 

Conclusion: It should be kept in mind that even though the health risks are lower in terms of anthropometric 

measurements of the evening-type individuals participating in the study, those individuals may be physiologically 

resistant to body weight loss treatments due to various factors and may be more prone to various health problems 

in the future. It is thought that it would be beneficial to carry out long-term follow-up physiological studies in 

order to clarify the mechanisms in this respect. 

Key Words: Chronotype, morningness, eveningness, anthropometric measurements 

 

GİRİŞ 

 “Sirkadiyen ritim” terimi Latince'den türetilmiş olup “yaklaşık bir gün” anlamına gelir ve yaklaşık 24 saatlik bir 

periyotta gen ifadesinden sosyal davranışlara kadar pek çok süreçteki ritmik modelleri ifade eder (Baron ve Reid, 

2015; Roenneberg ve Merrow, 2016). Sirkadiyen ritimler bireyler arası varyasyona sahiptir (Horne ve Östberg, 

1976). Bu varyasyonları oluşturan kronotip, farklı aktiviteler (uyku, besin alımı veya egzersiz gibi) için tercih 

edilen günlük zamanlarla ilişkili psikolojik kişilik özelliğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir (Roenneberg 

ve Merrow, 2016; Suh vd., 2017). Bireyler kronotiplerine göre genellikle sabahçıl, akşamcıl ve ara tip olarak 

sınıflandırılmaktadır (Horne ve Östberg, 1976). Sabahçıl tip bireyler erken saatlerde uyuyup erken uyanmayı tercih 

ederek sabah saatlerinde kendilerini daha zinde hissederlerken akşamcıl tip bireyler daha geç saatte uyuyup geç 

saatte uyanmayı tercih ederler ve akşam saatleri kendilerini en iyi hissettikleri zamandır (Touitou, Touitou ve 

Reinberg, 2016). 
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Çevresel faktörler (fotoperiyod, sıcaklık gibi), sosyal faktörler (okullarda ve üniversitelerde derslerin zamanı, 

yaşam biçimi gibi) ve genetik faktörler sirkadiyen tercihi/kronotipi etkileyebilen etmenlerdir (Hu vd., 2016; 

Touitou vd., 2016). Bireylerin yaşları ve gelişimsel süreçleri de kronotiplerini etkileyebilmektedir. Adölesanlık 

döneminin bitmesinin ardından artan yaşla birlikte sabahçıl tipe olan eğilim artmaktadır (Adan vd., 2012; Kim vd., 

2010). Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise kadın bireylerin erkeklere göre genellikle daha sabahçıl odaklı 

oldukları belirtilmektedir (Adan vd., 2012).  

Bireylerin kronotipleri pek çok günlük aktivitelerinin yanı sıra beslenme düzenleri ve antropometrik ölçümlerini 

etkileyebilmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalarda akşamcıl tip bireylerin gece geç saatlerde daha yüksek miktarda 

enerji ve kolesterol alımı, daha fazla şeker tüketiminin yanı sıra sebze/meyve tüketimlerinin yetersiz olduğu ve 

sıklıkla kahvaltı öğününü atladıkları, dolasıyla sağlıksız beslenmeye, obezite, depresyon gibi çeşitli hastalıklara 

eğilimli oldukları bildirilmektedir (Maukonen vd., 2017; Mota vd., 2016; Muñoz, Cañavate, Hernández, Cara-

Salmerón ve Morante, 2017; Reutrakul vd., 2014; Yu vd., 2015). Literatürde bulunan çeşitli çalışmalarda akşamcıl 

tip bireylerin dengesiz ve sağlıksız beslenmelerine bağlı olarak vücut ağırlıkları, beden kütle indeksi ve bel çevresi 

değerlerinin daha yüksek olduğu belirtilmesine rağmen kronotip ile antropometrik ölçümler arasında ilişkinin 

saptanamadığı çalışmalar da mevcuttur (Lucassen vd., 2013; Sato-Mito, Shibata, Sasaki ve Sato, 2011; Whittier 

vd., 2014; Yu vd., 2015). Bu çalışmanın amacı sabahçıl ve akşamcıl kronotipe sahip bireylerin bazı antropometrik 

ölçümlerinin ve bu ölçümlerle ilişkili sağlık risklerinin kıyaslanmasıdır.  

 

 

 

MATERYAL VE METOD 

Çalışmaya Ankara ilinde yaşayan 193 erkek (%34.2) ve 372 kadın (%65.8) olmak üzere toplam 565 gönüllü birey 

katılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olan bu çalışma Mayıs-Haziran 2018 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu’nun 08.05.2018 tarihli ve 77082166-604.01.02- sayılı 

onayı alınmış ve çalışmaya katılmayı kabul eden bireylere “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” 

imzalatılmıştır.  

Doktor tarafından tanısı konmuş hastalığı bulunan, son bir yıldır doktor tarafından reçetelenmiş düzenli ilaç, 

vitamin ve mineral suplemanı ve ergojenik destek kullanan, gebe ve emzikli, günlük diyet enerjileri <800 kkal ve 

>3500 kkal olan ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority, EFSA) tarafından 

yayınlanan rapora (Agostoni vd., 2015) göre kafein alımları günlük 400 mg’dan ve/veya tek seferde 200 mg’dan 

fazla olan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir.  

Çalışmada katılımcıların sosyodemografik özelliklerinin (yaş, cinsiyet, eğitim, çalışma ve medeni durum) 

sorgulandığı ve kronotipin belirlenmesine yönelik bir ölçeğin bulunduğu anket formu ile 24 saatlik besin tüketim 

kayıt formu araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Bireylerin günlük enerji ve posa 

alımları, su tüketimleri ve enerjinin makro besin ögelerinden gelen yüzdelerinin hesaplanması için “Beslenme 
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Bilgi Sistemleri Paket Programı (BEBİS)” kullanılmıştır ("BeBİS (Beslenme Bilgi Sistemi) bilgisayar yazılım 

programı versiyon 7.2," 2011). 

Kronotipin Belirlenmesi 

Bireylerin kronotipleri, Horne ve arkadaşları (Horne ve Östberg, 1976) tarafından oluşturulan, Pündük ve 

arkadaşları (PÜNDÜK, GÜR ve ERCAN) tarafından Türkçe’ye çevrilerek güvenirlik çalışması yapılan İnsan 

Sirkadiyen Ritminde Sabahçıl ve Akşamcıl Tipleri Belirlemede Kendi Kendini Değerlendirme Formu kullanılarak 

belirlenmiştir. Anketin kısa versiyonuna göre yapılan puanlama ile 19-27 puan aralığında olan bireyler “sabahçıl 

tip”, 13-18 puan aralığında olanlar “ara tip”, 6-12 puan aralığında olanlar ise “akşamcıl tip” olarak 

sınıflandırılmaktadır (Horne ve Östberg, 1976; Maukonen vd., 2017). 

Antropometrik Ölçümler 

Araştırmacılar tarafından çalışmaya katılan bireylerin vücut ağırlığı ölçümü ±100 g hassasiyetli dijital bir tartı 

(Vestel) ile boy uzunluğu portable boy ölçerle, bel çevresi ve boyun çevresi esnemeyen mezür ile standartlara 

uygun olarak ölçülmüştür (Gibson, 2005; Pekcan, 2008; Saka, Türker, Ercan, Kızıltan ve Baş, 2014).  

Beden kütle indeksi (BKİ) (kg/m2)=[vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğu m2] denklemi ile hesaplanmıştır. Beden 

kütle indeksi değerleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan sınıflamaya uygun olarak  <18.5 kg/m2 

zayıf, 18.5-24.9 kg/m2 normal vücut ağırlığına sahip, 25.0-29.9 kg/m2 hafif şişman, ≥30.0 kg/m2 obez (şişman) 

olmak üzere dört gruba ayrılarak değerlendirilmiştir (Organization, 2000).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bel çevresi değerlerinin erkeklerde <94 cm ve kadınlarda <80 cm olması 

önerilmektedir. Kadınlarda bel çevresinin 80-88 cm olması vücut ağırlığı ile ilişkili sağlık riskinin ve obezite ile 

ilişkili metabolik komplikasyon riskinin olduğunu, ≥88 cm olması ise riskin çok yüksek olduğunu gösterirken, 

erkeklerde bu değerler sırasıyla 94-102 cm ve ≥102 cm’dir (Organization, 2011). Bel çevresinin (cm), boy 

uzunluğuna (cm) oranlanmasıyla elde edilen bel/boy değeri, abdominal yağlanmanın bir göstergesidir (Türkiye 

Beslenme Rehberi TÜBER 2015, 2016). Bel/boy değeri Ashwell sınıflamasına göre <0.4 riskli, 0.4-0.5 normal, 

0.5-0.6 riskli, >0.6 önlem alınmalı (tedavi gerektirir) olarak değerlendirilmiştir (Ashwell ve Hsieh, 2005). Boyun 

çevresinin kadınlarda 34 cm, erkeklerde ise 37 cm’nin üstünde olması obezite için risk faktörü olarak kabul 

edilmektedir (Saka vd., 2014). 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırma sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS 22.0 (New York, ABD) programı 

kullanılarak yapılmıştır. Verilerin normal dağılımları Kolmogorov-Smirnov Testi ile değerlendirilerek tanımlayıcı 

istatistiklerinde merkezi eğilim ölçütü olarak ortalama ( ), yayılım ölçütü olarak standart sapma (±SS) 

kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin tanımlayıcı istatistiklerinde sayı (n) ve oran (%) kullanılmış, bu verilerin 

karşılaştırılmasında çapraz tablolar ve ki-kare analizi yapılmıştır. Sayısal verilerin normal dağılım göstermedikleri 

belirlenmiş ve gruplar arası karşılaştırma için Mann-Whitney U-Testi kullanılmıştır. Karşılaştırmalarda 

istatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak belirtilmiştir (Hayran ve Hayran, 2011). 

BULGULAR  
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Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 26.1±9.48 yıldır. Çalışmaya katılan bireylerin 323’ü (%57.2) 

sabahçıl, 242 (%42.8)’si ise akşamcıl tip kronotipe sahiptir. Bireylerin çalışma durumları değerlendirildiğinde 

%67.4’ünün öğrenci, %1.1’i emekli, %21.7’si memur, işçi ve serbest meslek sahibi olduğu, %9.8’inin ise 

çalışmadığı belirlenmiştir. Ayrıca bireylerin %84.4’ü üniversite ve üzeri eğitim durumuna sahipken %0.5’i okur 

yazar değildir. 

Sabahçıl ve akşamcıl bireylerin günlük enerji alımları sırasıyla 1838.3±530.99 kkal ve 1729.9±467.09 kkal’dir. 

Enerjinin karbonhidrat, protein ve yağdan gelen oranları sabahçıl bireylerde %43.7±7.13, %14.6±2.84 ve 

%41.8±6.72 iken akşamcıl bireylerde sırasıyla %45.0±6.51, %14.9±3.58 ve %39.9±6.42’dir. Posa alımları 

sabahçıl bireylerde 20.1±6.94 g/gün iken akşamcıl bireylerde 17.9±6.43 g/gün dür. Sabahçıl ve akşamcıl tip 

bireylerin günlük su tüketimleri sırasıyla 1540.5±685.23 mL ve 1262.0±595.49 mL’dir (Tablo 1). Sabahçıl 

bireylerin günlük enerji ve posa alımları, enerjinin yağdan gelen yüzdesi ve su tüketimleri akşamcıl bireylerden; 

akşamcıl bireylerin ise enerjinin karbonhidrattan ve proteinden gelen yüzdesi sabahçıl bireylerden istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha fazladır (p<0.05). 

Tablo 1. Bireylerin Genel Özellikleri ile Günlük Enerji, Makro Besin Ögesi, Posa ve Sıvı Alımları 

 Sabahçıl Tip (n:323) Akşamcıl Tip (n:242)  
 n (%) n (%)  
Cinsiyet    
Erkek 104 (32.2) 89 (36.8)  
Kadın  219 (67.8) 153 (63.2)  
 ( ±SS) ( ±SS)  
Yaş (yıl) 28.5±11.30 23.0±03 p 
Enerji (kkal/gün) 1838.3±530.99 1729.9±467.09 0.028* 
Karbonhidrat (%)  43.7±7.13 45.0±6.51 0.004* 
Protein (%) 14.6±2.84 14.9±3.58 0.458 
Yağ (%) 41.8±6.72 39.9±6.42 0.001* 
Posa (g/gün) 20.1±6.94 17.9±6.43 0.001* 
Su (mL/gün) 1540.5±685.23 1262.0±595.49 0.000* 

(*p<0.05) 

Tablo 2’ de sabahçıl ve akşamcıl tip bireylerin bazı antropometrik ölçümlerine ilişkin ortalama ve standart sapma 

değerleri verilmiştir. Sabahçıl tip bireylerin vücut ağırlıkları, bel ve boyun çevreleri ile BKİ değerleri akşamcıl tip 

bireylerden istatistiksel olarak anlamlı derecede fazladır (p<0.05).  

Tablo 2. Sabahçıl ve Akşamcıl Tip Bireylerin Bazı Antropometrik Ölçümleri 

 Sabahçıl Tip (n:323) Akşamcıl Tip (n:242) p 
 ( ±SS) ( ±SS)  
Vücut ağırlığı (kg) 68.1±14.79 63.5±12.83 0.000* 
Boy uzunluğu (cm) 168.2±9.07 169.3±9.09 0.660 
Bel çevresi (cm) 80.4±14.18 75.1±10.18 0.000* 
Boyun çevresi (cm) 33.2±3.41 32.6±3.18 0.040* 
BKİ (kg/m2) 23.9±4.38 22.0±3.28 0.000* 

(*p<0.05) 

Sabahçıl ve akşamcıl kronotip arasında BKİ değeri sınıflamalarına göre normal, hafif şişman, şişman 

kategorilerindeki bireylerin oranları birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıdır (p<0.05) (Tablo 

3). Akşamcıl tip bireylerde normal BKİ’ye sahip olanların, sabahçıl tipte ise hafif şişman ve şişman grubunda yer 

alanların oranı istatistiksel olarak daha fazladır (p<0.05).   
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Tablo 3. Sabahçıl ve Akşamcıl Tip Bireylerin BKİ Sınıflamasına Göre Durumları 

 Sabahçıl Tip (n: 

323) 
Akşamcıl Tip (n: 

242) 
 p2 

BKİ sınıflaması  (kg/m2) n % n % p1 
Zayıf               (<18.5) 21 6.5 26 10.7 0.071 

0.000* Normal           (18.5-24.99) 192 59.4 176 72.7 0.001* 
Hafif şişman   (25.0-29.99) 82 25.4 36 14.9 0.002* 

Şişman            (≥30.0) 28 8.7 4 1.7 0.000* 
(*p<0.05) p1: Kategorilerin sabahçıl ve akşamcıl tip bireyler için ayrı ayrı kıyaslanması, p2: Sabahçıl ve akşamcıl 

tip bireyler arasında tüm kategorilerin birlikte kıyaslanması  

Bel çevresine göre sabahçıl ve akşamcıl bireylerin büyük çoğunluğunun vücut ağırlığı ile ilişkili sağlık riskleri 

düşüktür (sabahçıl ve akşamcıl tip için sırasıyla %72.1 ve %86.4) (Tablo 4). Araştırmaya katılan akşamcıl tip 

bireylerde bel çevresine göre vücut ağırlığı ile ilişkili sağlık riski düşük olanların oranı, sabahçıl tipte ise çok 

yüksek riske sahip olanların oranı istatistiksel olarak daha fazladır (p<0.05). Bel/boy oranına göre sabahçıl ve 

akşamcıl tip bireylerin genellikle sağlık riski açısından normal grupta yer aldığı belirlenmiştir (sabahçıl ve 

akşamcıl tip için sırasıyla %51.1 ve %62.0) (Tablo 4). Bel/boy değerine göre sağlık riski incelendiğinde akşamcıl 

tip bireylerde normal aralıkta bulunanların oranı, sabahçıl tipte ise tedavi gerektiren grupta yer alanların oranı, 

istatistiksel olarak daha fazladır (p<0.05) (Tablo 4). Boyun çevresine göre değerlendirildiğinde sabahçıl tip 

bireylerin %70.6’sının, akşamcıl tip bireylerin ise %75.6’sının sağlık riski taşımayan grupta yer aldığı saptanmıştır 

(Tablo 4). Araştırmaya katılan sabahçıl ve akşamcıl tip bireyler arasında boyun çevresine göre şişmanlık riski 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Tablo 4. Sabahçıl ve Akşamcıl Tip Bireylerin Bel Çevrelerine, Bel/Boy Değerlerine Göre Sağlık Riski ile 

Boyun Çevrelerine Göre Şişmanlık Riski Durumları 

 Sabahçıl Tip 

(n:323) 
Akşamcıl Tip 

(n:242) 
 p2 

 n % n % p1  
Bel çevresine göre vücut ağırlığı ile ilişkili sağlık riski1 

Düşük risk  233 72.1 209 86.4 0.000* 
0.000* Yüksek risk 36 11.2 25 10.3 0.757 

Çok yüksek risk 54 16.7 8 3.3 0.000* 
Bel/boy       

Riskli (≤0.39) 

Normal (0.40-0.49) 

Riskli (0.50-0.59) 

Tedavi gerektirir (≥0.60) 

44 

165 

83 

31 

13.6 

51.1 

25.7 

9.6 

45 

150 

46 

1 

18.6 

62.0 

19.0 

0.4 

0.108 

0.010* 

0.061 

0.000* 

0.000* 

Boyun çevresine göre şişmanlık riski1 
Risk var  95 29.4 59 24.4 

0.184 
 

Risk yok 228 70.6 183 75.6  
1Risk değerlendirmeleri cinsiyete özgü cut-off değerlerine göre yapılmıştır. (*: p<0.05) p1: Kategorilerin sabahçıl 

ve akşamcıl tip bireyler için ayrı ayrı kıyaslanması, p2: Sabahçıl ve akşamcıl tip bireyler arasında tüm 

kategorilerin birlikte kıyaslanması 

TARTIŞMA 
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Sabahçıl ve akşamcıl tip kronotipe sahip bireylerin bazı antropometrik ölçümlerinin ve bu ölçümlerle ilişkili sağlık 

risklerinin kıyaslanması amacıyla yürütülen bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Çalışmada sabahçıl tip 

bireylerin vücut ağırlıkları, bel ve boyun çevreleri ile BKİ değerlerinin akşamcıl tip bireylerden fazla olduğu 

saptanmıştır. Bununla birlikte akşamcıl tip bireylerde normal BKİ’ye sahip olanların, sabahçıl tipte ise hafif şişman 

ve şişman grubunda yer alanların oranı daha fazladır. Akşamcıl tip bireylerde bel çevresine göre vücut ağırlığı ile 

ilişkili sağlık riski düşük iken sabahçıl tipte çok yüksek riske sahip olanların oranı daha fazladır. Bel/boy değerine 

göre sağlık riski incelendiğinde sabahçıl tip bireylerin, akşamcıl tip bireylerden daha yüksek riske sahip olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sabahçıl ve akşamcıl tip bireyler arasında boyun çevresine göre şişmanlık riski 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

Akşamcıl tip bireylerde obeziteye eğilimin daha fazla olduğu bildirilse de BKİ ve bel çevresi ile kronotip 

arasındaki ilişkiye yönelik literatürde yer alan sonuçlar çelişkilidir. Arora ve arkadaşları tarafından yaşları 11-13 

yıl arasında değişen 511 adölesanla yürütülen çalışmada akşamcıl tip bireylerde sabahçıl tipe BKİ z skorunun 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (Arora ve Taheri, 2015). Lucassen ve arkadaşları tarafından 

yapılan çalışmada sabahçıl tipten akşamcıl tipe doğru BKİ, bel ve boyun çevresinin daha yüksek olmaya eğilimli 

olduğu tespit edilmiştir  (Lucassen vd., 2013). Yu ve arkadaşlarının 47-59 yaş bireylerle yürüttüğü çalışmada ise 

kadınlarda akşamcıl tipin daha yüksel bel çevresi ile ilişki olduğu saptanmıştır (Yu vd., 2015). Diğer taraftan 

Maukonen ve arkadaşları tarafından yaşları 25-74 arasında değişen 4421 birey ile yürütülen çalışmada akşamcıl 

tip erkeklerin daha düşük BKİ değerlerine sahip olduğu saptanmıştır (Maukonen vd., 2016). Ayrıca yapılan çeşitli 

çalışmalarda BKİ ve bel çevresi ile kronotip arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmadığı bildirilmiştir (Johnsen, 

Wynn ve Bratlid, 2013; Mota vd., 2016; Sato-Mito vd., 2011; Suh vd., 2017; Whittier vd., 2014).  

Çalışmalardaki çelişkili sonuçların kronotipin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin ve ölçeklerin farklı 

olmasından kaynaklanmış olabileceği söylenebilir. Bununla birlikte mevcut çalışmaya katılan bireylerin büyük 

çoğunluğu üniversite öğrencisidir. Ayrıca çalışmanın yürütüldüğü süreç üniversite öğrencileri için eğitim-öğretim 

dönemi ve sınav dönemini kapsamaktadır. Buna bağlı olarak bireylerin sabahçıl kronotipe sahip olmalarına rağmen 

kahvaltı öğünlerini atlayabileceği, kahvaltı yaptıklarında ise basit şeker ve doymuş yağ içeriği yüksek hazır 

besinler tüketmiş olabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak mevcut çalışmadaki sabahçıl tip bireylerin günlük 

enerji alımlarının ve enerjinin yağdan gelen yüzdesinin akşamcıl tip bireylere göre daha fazla olmasının da 

sonuçlarda etkili olduğu söylenebilir. Mevcut çalışmada akşamcıl tip bireylerin daha genç olmaları da daha düşük 

BKİ değerlerine sahip olmalarında etkili olabilir. Ancak insanların yaşla birlikte vücut ağırlıklarının artması 

olasılığının daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. 

Muñoz ve arkadaşları tarafından yürütülen çalışmada istatistiksel açıdan anlamlı olmamakla birlikte hafif şişman 

ve şişman bireylerde üç aylık bir diyet tedavisinin ardından sabahçıl bireylerde vücut ağırlığı ve BKİ’deki 

azalmanın daha fazla olduğu saptanmıştır (Muñoz vd., 2017). Culnan ve arkadaşları tarafından yürütülen 

çalışmada başlangıçta kronotip ile vücut ağırlığı ve BKİ arasında fark olmadığı, ancak zamanla sabahçıl ve ara tip 

bireylerde BKİ değeri sabit kalırken akşamcıl bireylerde BKİ’nin arttığı tespit edilmiştir. Akşamcıl bireylerde 

vücut ağırlığı artışının da önemli düzeyde olduğu bildirilmiştir (Culnan, Kloss ve Grandner, 2013). Yapılan 

çalışmalarda akşamcıl tip bireylerin depresyona daha yatkın olmaları ve bu nedenle depresyon-obezite ilişkisine 

bağlı olarak akşamcıl tip bireylerin BKİ’lerinde artış görülmüş olabileceği öne sürülmüştür (Culnan vd., 2013; 

Goodman ve Whitaker, 2002; Hidalgo vd., 2009). Bununla birlikte yapılan bir çalışmada akşamcıllık ile ilişkili 
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olan CLOCK geninin 3111C polimorfizmini taşıyan aşırı kilolu/şişman bireylerin vücut ağırlığı kaybına daha 

dirençli olduğunun tespit edilmesi de mevcut sonuç için olası mekanizmalardan biri olarak düşünülebilir (Garaulet 

vd., 2012). Bu sonuçlar doğrultusunda mevcut çalışma sonuçlarına ilişkin akşamcıl tip bireylerin BKİ değerleri 

daha düşük olmasına rağmen takip edilmesi halinde vücut ağırlığı kayıplarında direnç görülebileceği, depresyona 

olan yatkınlıkları ile ilişkili olarak obeziteye olan eğilimlerinin artabileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda 

yetişkin ve yaşlılık dönemindeki görülebilecek akşamcıl kronotipin yetersiz ve dengesiz beslenmeyle birlikte 

çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Araştırmada mevcut populasyonda akşamcıl kronotipe sahip bireylerin vücut ağırlığı ile ilişkili sağlık risklerinin 

ve şişmanlık risklerinin sabahçıl tip bireylere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ancak uzun dönem takiple 

birlikte akşamcıl tip bireylerin genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak vücut ağırlığı kaybı tedavilerinde 

sabahçıl tip bireylere göre daha başarısız olabileceği, ilerleyen yaşla birlikte akşamcıl kronotipin çeşitli sağlık 

sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte antropometrik ölçümlerle kronotip arasındaki 

ilişkinin mekanizmalarının netleştirilebilmesi için uzun dönem takipli fizyolojik çalışmaların yapılması faydalı 

olacaktır. 
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Tha aim was to solve a number of issues of taxonomy and phylogeny, we conducted a comparative 
molecular study of samples of the Abrotanum section of the genus Artemisia, represented in the floras of Russia 
and neighboring countries. Comparative morphological, karyological and molecular-phylogenetic analysis of 96 
samples of different geographical origin of the section Abrotanum of the genus Artemisia was carried out. Issues 
of taxonomic status of some species and geographical races are discussed.  

The genus Artemisia L. is one of the largest in the family Asteraceae and has about 450 species in the world 
flora. Wormwood is distributed mainly in the temperate regions of Eurasia, North America, in mountainous North 
Africa. Single species are found in South America and in South-East Asia, and only one species is represented in 
South Africa. Section Abrothanum has about 35 species, the distribution of which completely coincides with the 
geographical area of the genus Artemisia as a whole. In the Russian classifications on the basis of morphological 
features the genus Artemisia is divided into three subgenus: Artemisia, Dracunculus and Seriphidium. 

A sample of A. gmelinii subsp. scheludjakovae is combined into a separate network with a sample of A. 
macrantha, while two samples of A. gmelinii are located on the A. tanacetifolia - A. freiniana. Separate networks 
form the species A. adamsii, A. keiskeana, A. australis, A. schmidtiana, A. obtusiloba, A. abrotanum. Three 
samples of A. pontica were so different among themselves and with other species that they did not enter any 
network. The second large network of 9 haplotypes includes species of A. flava, A. comata, A. furcata, A. 
pseudofurcata, A. trifurcata, A. globularia, A. scopulorum, and A. patersonii. Entering this network A. comata, A. 
scopulorum and A. patersonii is a mystery and will require additional research. Isolation of intraspecific forms in 
A. abrotanum, A. armeniaca, A. latifolia, and A.gmelinii is confirmed by molecular data.  

On the basis of molecular phylogenetic analysis it is assumed that significant genetic differences in samples 
classified as same species could be related with hybridization processes.  
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Milium effusum L. (Poaceae, Poeae) is a perennial widespread woodland species distributed across Europa, 
Asia, in the northeastern parts of North America throughout much of the Holarctic ecozone with disjunction in the 
west of North America. Tetraploid (2n = 28) chromosome number was constant in all the samples investigated. 
Plants from different parts of the range are morphologicaly uniform. Allozyme variation analyses found the species 
to be variable but no clear geographic patterns in the distribution of alleles were found among samples from Europe 
and the Altai Mountains (Tyler, 2002). The nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer region (ITS) was 
found to be informative in the phylogenetic studies at the species and intraspecies level. The aim was to attempt 
to detect intraspecific differentiation. 

We investigated the region ITS1-5.8S-ITS2 in 4 species of Milium. Milium effusum was represented by 
samples from throughout most of its distribution range – from different regions of Europe, Caucasus, Siberia, 
Middle Asia, Eastern Asia, and Northern America. All sequences formed two distinct clades with the samples of 
M.effusum from Eastern Asia (Kamchatka, Kuril Islands, Primorsky krai, Japan, China) clustering into a separate 
clade than the rest of M. effusum samples which formed the second clade together with M.transcaucasicum and 
M. schmidtianum (all from the section Milium).  

The pairwise sequence divergence between two clades is 0,054. It is close to that between M.effusum and 
M.vernale, the species from the other section of the genus (0,060). The revealed molecular methods polymorphism 
in M. effusum, differences of such a high rank in the future will bring us closer to understanding the causes of the 
observed phenomenon and may lead in the future to taxonomic decisions. Further research should be done to 
elucidate if plants from East Asia represent a separate taxon, subspecies or even cryptic species. 
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Abstract. It is a serious problem that not enough food is available in the face of the rapidly growing world 

population. For this reason, it is necessary to increase the production and yield of foodstuffs and to take measures 

to prevent food losses. To increase agricultural productivity, it is necessary to combat diseases, pests and weeds. 

In this struggle, chemical compounds known as pesticides are used. It is desirable that the pesticides are only 

effective against the harmful target. However, pesticides can contaminate air, water and soil during manufacturing, 

storage, marketing and use. This affects non-target organisms negatively. Insensible and careless use also increases 

the accumulation of pesticides in living tissues. Carbamates, organophosphates and organochlorine pesticides have 

been reported to have genotoxic effects. Pesticides can show genotoxic effects in many different species. Some 

fungicides have been reported to suppress mitosis in plants meristem cells. Research has shown that insecticides 

increase chromosome abnormalities and micronucleus formation in human lymphocytes. Experimental animal 

studies also demonstrate similar genotoxic effects of pesticides. Researches on agricultural workers have shown 

that structural and numerical chromosome anomalies and sister chromatid exchanges are come rounded at high 

rates with pesticides. 

Keywords: genotoxic effects, pesticides. 

AIM AND BACKGROUND 

In agriculture, pesticides are commonly used to achieve higher quality products and increase production rate. Apart 

from their beneficial effects, they are toxic substances. Pesticides lead to the generation of reactive oxygen species 

(ROS) such as hydrogen peroxide (H2O2), superoxide (O2•), and hydroxyl (OH•) radicals, which have harmful 

effects on human health. Reacting with biological macromolecules, these radicals cause enzyme inactivation, DNA 

damage and initiate lipid peroxidation by accumulating in polyunsaturated fatty acids. If these oxidants cannot be 

removed by antioxidant defence systems, they cause oxidative stress. Oxidative stress is observed to contribute to 
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pathological formations like DNA damage and cancer. Genotoxicity is thought to be cause of many types of cancer 

1. 

In general, hormone and enzyme studies on the effects of chemical factors on living organisms are quite extensive. 

The situation for the pesticide study is similar. However, studies on the genotoxic effects of these chemicals are 

limited. In this review, the genotoxic effects of pesticides on different living groups were investigated. 

GENOTOXIC EFFECTS OF PESTICIDES ON PLANTS 

Since pesticides, which are widely used in agriculture, are potential carcinogenic agents, the need to extend the 

genotoxic evaluation of these chemicals by using different test systems becomes crucial. The plants are efficient 

indicators for detecting the genotoxicity of chemical compounds and for in situ monitoring of environmental 

genotoxic contaminants 2. 

Cytotoxicity and genotoxicity of non-irradiated and irradiated sulcotrione (herbicide) were investigated in Allium 

cepa test. Data suggest that photolyzed sulcotrione cocktail have a greater cytotoxicity and genotoxicity than parent 

molecule and question about the impact of photochemical process on environment 3. 

Alvarez-Moyaetal et al. 4 assessed the genetic damage induced by glyphosate isopropylamine using the Trad-SHM 

and the comet assay in Tradescantia. In the Trad-SHM, all the concentrations tested induced a partial or total 

discoloration of the staminal cells; thus, the test was inadequate. 

Dursban (an organophosphate pesticide) has already been found genotoxic in the root meristematic cells of Crepis 

capillaries. It was concluded that the formation of micronuclei (MN) after dursban treatment of plant cells was 

due to partial spindle disturbances, leading to errors in anaphase distribution of the chromosomes, because of 

which some chromosomes appear as lagging ones 5. 

Dubey et al. 6 investigated the genotoxic effects of chlorpyrifos (organophosphate pesticide commonly used today) 

and propiconazole (a fungicide) on barley (Hordeum vulgare L.). The results of the present study concluded that 

chlorpyrifos induced CA were more frequent than propiconazole; hence it has higher probability to cause 

genotoxicity in barley. 

GENOTOXIC EFFECTS OF PESTICIDES ON IN VITRO 
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In a study, researchers aimed to investigate genotoxic effects of mixture of acetamiprid and propineb, in vivo. It 

was observed that mixture of acetamiprid+propineb increases the frequency of micronucleated polychromatic 

erythrocytes (MNPCE) at all concentrations for 24 and 48 h depending on concentrations 7.  

Fluoxastrobin is a new strobilurin type fungicide and it has a broad spectrum of activity against many fungal 

diseases. Imazamox is a widely used herbicide in the imidazolinone herbicide family and inhibits the acetolactate 

synthase enzyme, which is critical for the synthesis of the amino acids valine, leucine, and isoleucine in plants. 

The DNA damage activity of fluoxastrobin and imazamox were checked on pBluescript M13+ plasmid DNA (3.2 

kb) in the absence and presence of Cu(II) ions. It has been found that the fluoxastrobin and imazamox can cleavage 

plasmid DNA in the absence and presence of Cu (II) ions. DNA cleavage was found to be concentration- and time-

dependent 8. 

The individual and the combined toxicity of pesticides and metals were studied by Bhuvaneshwari et al. 9. They 

observed that pesticides (organochlorine pesticides), metal ions, and a mixture of them caused DNA damage and 

this damage inducts mutation in the GADD45β gene.  

Hersman et al. 10 investigated the genotoxic effects of pesticides on thyroid cell line. Results identified several 

pesticides that were able to cause DNA double strand breaks in this human thyroid cell line that had not been 

detected by other genotoxicity assays. 

 

GENOTOXIC EFFECTS OF PESTICIDES ON ANIMAL RESEARCH 

Galleria mellonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Pyralidae) is a favored model organism for such studies because of 

its short life cycle, larval size, ease of rearing, and ability to show results within days. In a study, the effects of 

deltamethrin (a synthetic pyrethroid) on cell-mediated immune response and genotoxic damage of Galleria 

mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) were investigated. Micronucleus formation was significantly affected by 

deltamethrin; high concentrations of deltamethrin (100 and 150 µg) caused an increase in micronucleus formation 

at all-time points 11. 

Ali et al. 12 studied the toxicity of chlorpyrifos on the freshwater fish Channa punctatus Bloch and found 

significantly increased levels of DNA damage in blood and gill cells following exposure to 203, 102 and 68 μg/L 

of chlorpyrifos. 
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In another study, Ismail et al. 13 exposed tadpoles of the Common Indus Valley Toad, Bufo stomaticus to three 

sublethal concentrations (155, 233 and 465 μg/L) of chlorpyrifos for 96 h. Using the alkaline comet assay on blood 

cells, they observed concentration dependent genotoxic effects of the tested compound. 

In a study, the mutagenic effects of lambda-cyhalothrin (a synthetic pyrethroid) were observed in rat erythrocytes. 

The response to treatment with lambda-cyhalothrin increased significantly at the end of the treatment. This result 

suggests the action of lambda-cyhalothrin on DNA, inducing the formation of MN in cell 14. 

In another study, the mutagenic potential of imidacloprid was investigated in vivo in Swiss albino male mice using 

micronucleus test. The pesticide induced both chromatid and chromosome breaks indicating that the chromosome 

damage occurred in both G1 and G2 stages of the cell cycle 15. 

 

GENOTOXIC EFFECTS OF PESTICIDES ON AGRICULTURE WORKERS 

Agriculture workers are highly affected by pesticides. The lack of precautions for spraying increases this effect. 

The increasing use of pesticides has deleterious effect on the environment human health, especially since pesticides 

are mutagenic, carcinogenic and teratogenic. Results of some studies are the observation of a higher of structural 

and numerical chromosome aberrations and sister chromatid exchange in people exposed to pesticides whose 

working in agriculture compared to people not exposed to these compounds. Studied on people whose working 

and producing with pesticides these compounds causing chromosome aberrations and sister chromatid exchange 

16.     

In a survey on agricultural workers, research results revealed that the tail migration of DNA and the frequency of 

MN increased significantly in the exposed group, which also showed nuclear anomalies associated with cytotoxic 

or genotoxic effect 17. 

A study has been done on cotton workers in India. It was observed that the groups with higher mean comet tail 

length also had a higher concentration of pesticides in their serum samples indicating a positive association of 

DNA damage and pesticide exposure 18. 

The results of another investigation on female agricultural workers indicated significant DNA damage, increased 

frequency of micronuclei and CA in the exposed subjects. The outcome of the study revealed increased risk of 

genotoxicity and health implications in female agricultural workers. DNA damage, as determined by the mean 
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comet tail length, was significantly higher (p <0.001) in the exposed group compared to the unexposed. A positive 

correlation of DNA damage with age and exposure time was also observed. 19. 

In a study in Brazil, inverse relationship between DNA damage and total equivalent antioxidant activity was 

demonstrated for exposed and unexposed groups. Exposed group showed significantly shorter telomeres (P 

<0.001) and DNA hypomethylation. Elevated oxidative stress levels due to chronic occupational pesticide 

mixtures and nicotine exposure in tobacco farmers were associated with higher DNA damage, shorter telomeres 

and altered DNA methylation. Telomere-accelerated attrition due to exposure may be potential intermediate step 

before a disease state 20. 

CONCLUSION 

In the light of present findings, it can be concluded that exposure to pesticides may increase risk of genotoxic 

effect (CA, increase in micronucleus and such). The results of the present study support the view that pesticide-

related effects on flora and fauna, their environmental pollution and pesticide residues in food remain a very serious 

problem. Therefore, it is of great importance for agricultural workers to take great care in the use of pesticides; to 

pay attention to manufacturer’s health warnings, to adhere to the recommended quantities and spraying-intervals, 

and to take appropriate protective measures during pesticide application. Non-compliance with appropriate 

preparation and application guidelines will generate increased health risks for the living. 
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260 - PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN KİREÇLİ  
ALKALİN TOPRAKLARA UYGULANAN ELEMENTEL  
KÜKÜRDÜN PAMUK BİTKİSİNİN AĞIR METAL 
 İÇERİĞİNE ETKİSİ 
 
Bülent YAĞMUR            Bülent OKUR 
 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bornova-İzmir 

 
 

Özet 

Araştırma beş farklı lokasyonda (Koçarlı, Nazilli, Menemen, Salihli ve Söke), beş farklı seviyede kükürt (0-40-

80-120-160 kg S/da) uygulanarak 2 yıl sürdürülmüştür.  Denemenin başlangıç aşamasında kükürt elementinin 

farklı dozları uygulanmış ve bitkilerin bazı mikro element ve ağır metal içeriklerine olan etkileri araştırılmıştır. 

Hasat sonrası yapılan toprak analiz sonuçlarına göre toprak reaksiyonu % 0.6-% 4.2 arasında azalmalar 

göstermiştir. Kükürt uygulaması özellikle yaprakların Fe, Cu, Zn ve Mn mikro elementleri ile Cd ve Cr ağır metal 

içerikleri üzerine etkili olmuştur. Lokasyon farklılıkları da istatistiksel olarak mikro element ve ağır metal içerikleri 

üzerinde önemli bulunmuştur. En düşük mikro element ve ağır metal içeriği kontrol parselinde analiz edilirken en 

yüksek değerler 80 kg/da kükürt uygulanan (S2) parsellerde ortaya çıkmıştır. Yaprak analiz sonuçlarından elde 

edilen mikro element ve ağır metal içerikleri birçok araştırıcının önerdiği eşik değerler ile karşılaştırıldığında 

topraktaki pH düşüşlerine rağmen herhangi bir kirlenmenin veya aşırılığın olmadığı saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Elementel Kükürt, pH değişimi, İz element, Ağır metal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The effect of S applications on the content of micro element and heavy metal of cotton growing on limely 
and alkaline soils 
 
 
Abstract 
    
The research was carried out in the five different locations (Koçarlı, Nazilli, Menemen, Salihli and Söke) and with 

5 different S doses (0-40-80-120 and 160 kg S /da) during two years. The amount of S were applied on the 

beginning of the experiments and it was studied the effect of S doses on the concentrations of some micro elements 

and heavy metals of cotton plant. According to the soil analysis in the harvest, the applications of S were significant 

on the decreasing of soil pH and it decreased by 0.6% - 4.2%. The applications of S significantly affected the 
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concentrations of Fe, Zn, Mn and Cu from microelements and Cd and Cr from heavy metals. In addition, the 

different locations were also significant on the concentrations of microelements and heavy metals (Fe, Zn, Mn, Cu 

Co, Cr, Ni, Pb). The lowest micro element and heavy metal contents were determined in control soils (S0) and the 

highest micro element and heavy metal contents in generally S2 levels (80 kg S/da). Amounts of micro element 

and heavy metal determined in cotton leaf samples were compared with threshold values suggested by the other 

researchers and it was understood that the obtained values are lower than the threshold values, therefore the sulfur 

applications did not cause any excess in the micro element and heavy metal content of cotton leaves due to the 

decreasing pH values. 

Key Words: Cotton, elemental sulfur, heavy metal, micro element, pH change 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Giriş 
 
Tarımda üretimin sürdürülebilirliği ve bitkiden yüksek verimliliğin elde edilmesinde toprak verimliliğinin 

korunması ve geliştirilmesi en önemli etmenler arasındadır. Tarımsal üretimde toprağın fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerinin verim ve kalite üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bunun yanında yoğun sulama, toprak 

işleme, kimyasal gübreleme, ilaç vb. uygulamalarla tarım topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri çoğu kez 

olumsuz etkilenmektedir. Yoğun tarım sistemlerinde toprak verimliliğinin korunması ve geliştirilmesinde toprak 

özelliklerinin iyileştirilmesi kaçınılmazdır.  

Bitki besin elementlerinin yarayışlılığını etkileyen etmenler arasında toprak ile ilgili olanlar (pH, Kireç, organik 

madde miktarı ve kil tipi), yarayışlılığın temelde çözünme-çökelme, serbestlenme-bağlanma ekseninde gelişmesi 

nedeniyle önemlilik açısından diğerlerinden bir adım öne çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda bitkilerin, toprak 

çözeltisinde çözünmüş durumda bulunan bitki besin maddelerinden öncelikli olarak yararlanması ve bununda çok 

büyük oranda toprağın pH, kireç ve organik madde miktarı ile kil tipi tarafından denetleniyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu olgu aynı zamanda beraberinde bitki besin maddelerinin toprak çözeltisine geçişini 

sağlayan, teşvik eden veya kolaylaştıran etmenlerin kontrolü veya gerektiğinde değiştirilmesi seçeneğini de 

getirmektedir. Bu konuda özellikle çözünmenin teşvik edilmesinin gübrelemenin etkinliğini önemli oranda 

arttırması beklenebilir. 
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Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü tarafından ülkemizin değişik bölgelerine ait 243.453 adet toprakta yapılan 

analizler sonucunda ülke topraklarımızın % 60.33’nün pH’sı 7.5-8.5 arasında bulunmaktadır. Bu oran Ege 

Bölgesinde % 49.01, Akdeniz Bölgesinde ise % 83.67 düzeyindedir. Yine aynı araştırmada topraklarımızın % 

58.67’sinde kireç içeriği % 5’in üzerinde bulunmaktadır. Bu oran Ege Bölgesinde % 42.8 ve Akdeniz Bölgesinde 

ise  

% 77.12’dir (Eyüpoğlu, 1999). Bu sonuçlara göre ülkemiz topraklarının önemli bir kısmının pH ve kireç değerleri 

yüksektir. Ağır metaller yerkabuğunda doğal olarak bulunan, bozulmayan ve yok edilemeyen bileşiklerdir. Toprak. 

su ve havada değişik oranlarda bulunabilen ağır metaller belirli konsantrasyonun üzerinde kirliliğe yol açmaktadır. 

Bazen mikro besinler (çinko, bakır, demir, manganez ve nikel) gibi gerekli olan ya da bazen çevresel kirletici ( 

alüminyum, kurşun, civa. kadmiyum vs.) olan ağır metallerin çevrede yaygın bir şekilde birikmesi, tüm canlılar 

için boyutları giderek artan bir tehlike oluşturmaktadır (Nieboer ve  Richardson, 1980; Roesijadi ve  Robinson, 

1994). Bu çalışma, ülkemiz ve bölgemiz topraklarının önemli bir kısmında pH ve kireç değerlerinin yüksek olması, 

gübre etkinliğinin arzulanan düzeyde olmaması ve toprak pH’sının sonucun ortaya çıkamasın da önemli bir etmen 

olabileceği dikkate alınarak yapılmış ve kükürt uygulaması ile toprak pH’sının düşürülmesi amaçlanmış ve toprak 

pH’sında meydana gelen bu değişimin topraktaki ağır metal konsantrasyonunu nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu 

çerçevede Ege Bölgesinde İzmir, Manisa ve Aydın illerini kapsayan 5 farklı lokasyonda 2 yıl süre ile denemeler 

yürütülmüştür. Denemelerde bölgede temel tarım ürünlerinden biri olan pamuk bitkisi test bitkisi olarak 

kullanılmış ve toprağa 5 farklı dozda (0-40-80-120-160 kg/da) kükürt uygulanmıştır. Araştırmada kükürt 

uygulamalarının toprağın ağır metal içeriği üzerine olan etkisi incelenmiştir. Toprak pH’sının kükürt 

uygulanmasıyla düşürülmesine ilişkin kapsamlı araştırmalar, gerek Türk gerekse dünya literatüründe oldukça 

sınırlıdır. Çalışmanın bu yönüyle de önemli bir boşluğu dolduracağını ümit etmekteyiz. 

Ağır metaller arasında yer alan Mn, Fe, Cu, Zn ve Ni gibi elementler yüksek bitkiler için gerekli besinlerdir 

(Nedelkoska ve Doran, 2000). Bu çalışma, ülkemiz ve bölgemiz topraklarının önemli bir kısmında pH ve kireç 

değerlerinin yüksek olması, gübre etkinliğinin arzulanan düzeyde olmaması ve toprak pH’sının sonucun ortaya 

çıkamasın da önemli bir etmen olabileceği dikkate alınarak yapılmış ve kükürt uygulaması ile toprak pH’sının 

düşürülmesi amaçlanmış, toprak pH’sında meydana gelen bu değişimin topraktaki ağır metal konsantrasyonunu 

nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu çerçevede Ege Bölgesinde İzmir, Manisa ve Aydın illerini kapsayan 5 farklı 

lokasyonda. 2 yıl süre ile denemeler yürütülmüştür. Denemelerde bölgede temel tarım ürünlerinden biri olan 

pamuk bitkisi test bitkisi olarak kullanılmış ve toprağa 5 farklı dozda (0-40-80-120-160 kg/da) kükürt 

uygulanmıştır. Araştırmada kükürt uygulamalarının yaprakların mikro element ve ağır metal içeriği üzerine olan 

etkisi incelenmiştir.  

Materyal ve Yöntem 
 

Denemeler İzmir-Menemen, Aydın- Koçarlı, Nazilli, Söke ve Manisa-Salihli ilçelerinde üretici tarlalarında 

yürütülmüştür. Araştırmanın toprak materyalini kükürt uygulaması yapılmadan önce denemelerin kurulacağı 

Koçarlı, Nazilli, Söke, Menemen ve Salihli ilçelerindeki pamuk deneme tarlalarından 0-30 cm derinlikten alınan 

5 adet toprak örneği oluşturmaktadır. Pamuk çeşidi olarak Nazilli 85 S pamuk çeşidi kullanılmış ve tohumlar her 

yıl Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünden sağlanmıştır. Tarla denemelerinde kullanılan elementel kükürt (%98,5-

99 saf ve 0,016-0,020 mikron)  saflıkta Ege Gelişim AŞ’den temin edilmiştir.     Pamuk bitkisiyle yapılan tarla 

denemesinde elementel kükürt 5 seviyede (S0=0,  S1=40, S2=80,  S3=120 ve S4=160 kg S /da ) verildi.  Kükürt 

uygulaması 1. ve 2. yıl olacak şekilde iki defa uygulandı. Denemede 4 tekrarlamalı tesadüf blokları istatiksel deseni 
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uygulandı. Blokta parseller arası 1,4 m. tekrarlamalar arası ise 2 m olacak şekilde mesafe bırakıldı. Parsellerin eni 

6 m. boyu 12 m ve bu şekilde parsel alanı 72 m2 olarak hazırlandı. Toz kükürt parsellere serpme olarak uygulandı 

ve karıştırıldı 60 kg/da alacak şekilde 15:15:15 gübresi verildi. Dekara 3-4 kg pamuk tohumu ekim makinesi ile 

75 cm sıra arası mesafede 8 sıra olacak şekilde ekildi. Hasat zamanı 240 bitki kalacak şekilde tekleme işlemi 

yapıldı ve bitkiler 5 kez üretici koşullarına benzer şekilde sulandı. 

Tarla denemeleri kurulmadan önce Koçarlı, Nazilli, Söke (Aydın), Menemen (İzmir) ve Salihli (Manisa)’de 

kurulacak tarla denemeleri öncesi 0-30 cm derinlikten karma toprak örneği alınmıştır (Jackson, 1967). Toprak 

örneklerinin bünye (Bouyoucos. 1962), suda çözünür toplam tuz ve  pH (Jackson. 1967), kireç ve organik madde 

(Schlichting ve Blume. 1966), toplam azot (Bremner. 1965), alınabilir fosfor (Bingham. 1949), alınabilir 

potasyum, kalsiyum ve sodyum  (Kacar, 1984)’e göre yapılmıştır. Toprak örneklerinde alınabilir demir, çinko, 

mangan ve bakır (Lindsay ve Norwell, 1978), alınabilir kükürt (Fox ve ark., 1964), bazı iz element ve ağır metaller 

(Fe, Zn, Mn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni ve Pb)  ise  (Slawin, 1968;  Kick ve ark., 1980)’ na göre analiz edilmiştir. Pamuk 

bitkilerinin uçtan itibaren 4. veya 5. yaprakları alınarak örnekleme yapılmıştır (Kacar, 1972). Yaprak örneklerinde 

toplam, demir, çinko, mangan, bakır ve kadmiyum, krom, kurşun, nikel ve kobalt ağır metal analizleri yaş yakma 

yöntemi ile belirlendi (Slawin, 1968; Isaac ve Kerber, 1969;Kacar, 1984).  Tarla vejetasyon denemelerinin 

istatistiki değerlendirilmeleri Yurtsever (1984)’e göre yapılmıştır. İstatistiksel analizler TARİST paket programına 

göre yapılmıştır (Açıkgöz ve ark. 1994).  

3. Bulgular ve Tartışma 

Denemelerin kurulduğu Koçarlı, Nazilli, Söke, Menemen ve Salihli ilçelerindeki pamuk tarlaları allüviyal büyük 

toprak grubuna girmektedirler. Her tarlanın 0-30 cm’lik katmanından alınan toprak örnekleri analiz sonuçları 

Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde Salihli, Menemen, Nazilli topraklarının kumlu-tın, Koçarlı topraklarının tın ve Söke 

topraklarının killi-tın bünyeli oldukları (Black, 1957), Koçarlı, Menemen ve Salihli deneme tarlalarının hafif 

alkalin reaksiyonlu, Nazilli ve Söke deneme tarlalarının orta alkalin reaksiyonlu oldukları görülmektedir (Kellogg, 

1952). Koçarlı ve Söke topraklarının marnlı, Menemen ve Salihli topraklarının kireççe zengin, Nazilli deneme 

tarlası topraklarının kireççe fakir (%CaCO3 < 2.5) olduğu (Evliya, 1960), topraklarının suda çözünür toplam tuz 

içerikleri yönünden, tuzluluk sorununun olmadığı (% toplam tuz < 0.150)  (Anonim, 1951), bütün toprakların 

humusça fakir (% organik madde < 2) olduğu söylenebilir   (Akalan. 1965). Deneme tarlaları toprakları toplam 

azot yönünden incelendiğinde 0-30 cm derinlikteki yüzey topraklarının Koçarlı, Nazilli ve Söke’de orta, Menemen 

ve Salihli’de fakir olduğu, (Loue, 1968), alınabilir fosfor miktarlarının iyi (P > 1.0 mg/kg) (Kacar. 1984) ve 

alınabilir potasyum yönünden ise Nazilli deneme tarlası topraklarının düşük, Koçarlı ve Menemen topraklarının 

yüksek, Salihli topraklarının ise iyi olarak nitelendirilecek düzeyde potasyum içerdikleri anlaşılmaktadır (Pızer, 

1967). Alınabilir kalsiyum yönünden Koçarlı topraklarının yüksek, diğer toprakların ise yeterli düzeyde kalsiyum 

kapsadıkları belirlendi (Seferoğlu ve Kılıç, 2002). Alınabilir magnezyum içerikleri bakımından deneme 

topraklarının yüksek ve çok yüksek düzeyde magnezyum kapsadıkları, alınabilir sodyum bakımından Söke ve 

Nazilli deneme tarlaları topraklarının yeterli diğerlerinin düşük düzeyde olduğu belirlendi (Seferoğlu ve Kılıç, 

2002) . Alınabilir demir tüm yüzey örneklerinde yeterli (2.4-4.5 mg/kg Fe) düzeydedir (Lindsay ve Norwell, 1978). 

Tüm topraklarda alınabilir çinko içeriklerinin yetersiz (< 0.5 mg/kg), alınabilir bakır içeriklerinin yeterli (> 0.2 

mg/kg) ve alınabilir mangan içeriklerinin ise yeterli (> 1.2 mg/kg) olduğu belirlendi (Tablo 1).       
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Tablo 1.  Tarla Denemelerinin Yürütüldüğü Beş Farklı Lokasyondan Denemelerden Önce Alınan Başlangıç 

Toprak Örneklerinin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri 
Fiziksel ve 
Kimyasal 
Özellikler 

Birim 
Koçarlı Menemen Nazilli Salihli Söke 

0-30 cm 0-30 cm 0-30 cm 0-30 cm 0-30 cm 

pH  7.73 7.62 7.92 7.83 7.99 
Tuz % 0.14 0.05 0.15 0.04 0.11 
Kireç % 15.90 5.61 2.04 8.41 19.20 
Kum % 32.74 55.74 65.74 58.74 33.74 
Mil % 40.90 31.90 26.90 29.90 35.90 
Kil % 23.36 12.36 7.36 11.36 30.36 
Bünye  Tın Kumlu-tın Kumlu-tın Kumlu-tın Killi-tın 
Ord.Mad. % 1.98 1.69 1.82 1.42 1.90 
Toplam-N % 0.113 0.096 0.109 0.075 0.110 

A
lı

n
ab

il
ir

 

P mg/kg 4.03 2.73 2.65 3.65 3.84 
K mg/kg 272 256 145 241 228 
Ca mg/kg 3206 2888 2230 2540 2862 
Mg mg/kg 651 227 457 374 802 
S mg/kg 145.3 141.3 120.4 56.5 110.6 
Na mg/kg 54 32 118 39 241 
Fe mg/kg 6.34 4.58 7.09 2.72 9.32 
Zn mg/kg 0.37 0.61 0.38 0.56 0.38 
Mn mg/kg 3.25 3.03 2.01 2.29 2.68 
Cu mg/kg 1.19 1.19 1.12 0.79 1.70 

T
op

la
m

 

Fe % 0.42 0.14 0.30 0.50 0.31 
Zn mg/kg 50.90 29.30 67.75 61.30 44.70 
Mn mg/kg 426.3 185.0 311.6 518.4 334.6 
Cu mg/kg  20.61 10.34 24.72 29.82 17.59 
Cd mg/kg 0.45 0.25 0.30 0.61 0.36 
Co mg/kg 11.63 5.59 7.19 16.44 9.51 
Cr mg/kg 44.28 21.69 21.35 45.95 32.57 
Ni mg/kg 30.06 23.94 17.88 18.53 53.48 
Pb mg/kg 10.40 5.69 10.40 7.27 9.66 

  

Denemeler öncesi alınan başlangıç toprak örneklerinde en düşük iz element ve ağır metal içerikleri Menemen 

lokasyonunda, en yüksek iz element ve ağır metal içerikleri ise genelde Salihli lokasyonunda belirlenmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı Koçarlı, Menemen, Nazilli, Salihli ve Söke lokasyonlarından denemeler kurulmadan önce 

0-30 cm derinlikten alınan toprak örneklerinin toplam element içerikleri de değişik araştırıcılar tarafından verilen  

( Haktanır, 1987 ; Scheffer ve Schachtschabel, 1989 ; Alloway, 1990; Kabata-Pendias ve Pendias, 1992 ; 

Hakerlerler ve ark., 1994 ; Toprak Kirliliği Yönetmeliği, Anonim, 2005; Yağmur ve Okur 2011) ölçüt değerlerle 

karşılaştırıldığında iz element ve ağır metal kirliliğinin olmadığı saptandı. 

Tablo 2. Kükürt Uygulanan Parsellerden Hasat Sonrası Alınan Toprak Örneklerinin pH Değişimleri 

Lokasyon 
Deneme 
Öncesi 

S 
Dozu 

    I        II 

pH 
Değişim 

(%) 
pH 

Değişim 

(%) 

Koçarlı 7,73 

S0 8.11 

1,2 

7.63 

0,7 
S1 8.09 7.62 
S2 8.02 7.60 
S3 8.02 7.60 
S4 8.02 7.58 

Menemen 7,62 

S0 7.85 

3,0 

7.73 

0,8 
S1 7.79 7.73 
S2 7.78 7.69 
S3 7.76 7.69 
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S4 7.62 7.67 

Nazilli 7,93 

S0 8.07 

0,6 

8.08 

2,4 
S1 8.02 8.07 
S2 8.10 8.07 
S3 8.07 7.97 
S4 8.33 7.89 

Salihli 7,83 

S0 7.96 

1,5 

7.92 

4,2 
S1 7.94 7.77 
S2 7.94 7.65 
S3 7.84 7.73 
S4 7.84 7.57 

Söke 7,99 

S0 8.04 

1,7 

8.04 

0,6 
S1 8.01 8.02 
S2 8.01 8.02 
S3 7.93 8.00 
S4 7.90 7.99 

                                     I) İlk Yıl Kükürt Uygulaması II)  İkinci Yıl Kükürt Uygulaması 
 
Beş farklı denemeden. vejetasyon sonunda alınan toprak örneklerinde pH düzeylerinin kükürt uygulaması sonucu 

meydana gelen değişimin %0.6-4.2 arasında olduğu belirlenmiştir. Bu yönde yapılan diğer bir araştırmada 0-150 

kg/da kükürt uygulaması yapılan İzmir Karşıyaka Orman Fidanlığı topraklarında en fazla pH değişim değerlerinin 

kükürt uygulandıktan sonra 8-14 hafta sonlarında olduğu belirlenmiştir (Sevinç, 1999). Hilal (1990), elementel 

kükürt uygulandığı toprakların 8 haftalık inkübasyon süreci sonunda pH’larının 7.96’dan 7.50’ye (%5.8 azalma) 

olduğu belirlenmiştir. Yener (1997) yaptığı bir çalışmada 200 kg kükürt uyguladığı bağ topraklarının pH’larının 

8.00’den 7.52’ye (% 6.4 azalma),  pamuk topraklarının ise 8.08’den 7.46’ya (%7.7 azalma) düşüş gösterdiğini 

saptanmıştır.  

Denemelerin kurulduğu Koçarlı, Nazilli, Söke, Menemen ve Salihli ilçelerindeki pamuk tarlaları ilk yıl kükürt 

uygulaması denemelerinden alınan yaprak örneklerinde saptanan kimi iz element ve ağır metal içerikleri analiz 

sonuçları Tablo 3’de,  ikinci yıl kükürt uygulaması sonucu denemelerinden alınan yaprak örnekleri analiz sonuçları 

da Tablo 4’de verilmiştir 

Tablo 3 ve 4 incelendiğinde beş farklı düzeyde kükürt uygulamasının yapıldığı ilk yıl alınan yaprak örneklerinde 

saptanan demir miktarına (mg/kg), lokasyon ve seviyelerin %1 düzeyde önemli etkili oldukları saptanmıştır. Bütün 

lokasyonlar dikkate alındığında yaprakların demir element içerikleri 1. yıl kükürt uygulaması sonrasında 75.76-

198,09 mg/kg arasında 2. yıl değişim 72.33-133.90 mg/kg arasında olmuştur. Uygulanan kükürt dozları, lokasyon 

veya yöre ve lokasyonxdoz arasındaki istatistiksel ilişkiler demir elementi bakımından önemli bulunmuştur( 

Tablo.3 ve 4). İkici yıl yapılan uygulamalarda ise lokasyon tekrar istatsitiksel olarak önemli bulunurken uygulanan 

kükürt dozları çok önemli çıkmamıştır. Yağmur ve ark.( 2003),  yaptıkları bir araştırmada Nazilli 84 çeşidi tarımı 

yapılan pamuk tarlalarından alınan yaprak örneklerinde 80-245 mg/kg arasında demir belirlemişlerdir.  Reuter ve 

Robinson (1986),  Haziran ve Temmuz aylarında pamuk bitkisinin üstteki genç yapraklarında 50-250 mg/kg 

arasında demir bulunmasını demir beslenmesi yönünden yeterli kabul etmişlerdir. Bu değerler dikkate alındığında 

denemelerin yapıldığı lokasyonlardan alınan yaprak örneklerinde demir beslenme sorunu olmadığı varsayılabilir. 

Araştırıcılara göre normal şartlar altında kültür bitkilerinin kuru maddesinde Fe elementi 100 -300 mg/kg 

aralığında bulunmalıdır. Bulgularımız genelde bu araştırıcıların bildirdikleri ölçüt veriler ile uyumlu 

görülmektedir. Beş farklı kükürt seviyesinin uygulandığı 1. kükürt seviyeleri pamuk denemelerinden alınan yaprak 

örneklerinde saptanan çinko miktarlarına ilk yıl lokasyon, 2. yıl ise doz ve lokasyon etkili olmuştur. İlk yıl 29-39 
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mg/kg değerleri arasında değişen Zn,  ikinci yıl 20-35 mg/kg aralarında analiz edilmiştir. Yener (1997); değişik 

seviyelerde kükürt uyguladığı pamuk denemelerinden aldığı yaprak örneklerinde çinko miktarının 12.16-31.16 

mg/kg arasında değiştiğini bildirmektedir. Söke, Menemen ve Bergama’da Nazili 84 pamuk tarımı yapılan 

tarlalardan alınan yaprak örneklerinde çinko miktarlarının 12.3-40.7 mg/kg arasında değiştiği bildirilmektedir 

(Yağmur ve ark. 2003). Haziran-temmuz ayları içinde pamuk bitkisinin üstteki genç yapraklarında 17-48 mg/kg 

çinko miktarının yeterli olduğu (Reuter ve Robınson, 

1986), çiçeklenme ve koza oluşum dönemlerinde ise 25-80 mg/kg çinkonun yeterli olduğu bildirilmektedir 

(Bergmann,1993). Pamuk bitkisi için önerilen kriter değerlerlere göre yaprak Tablo 3. İlk Yıl Kükürt 

Uygulaması Denemelerinden Alınan Yaprak Örneklerinin Kimi İz Element Ve Ağır Metal İçerikleri  

Lokasyon 
S Dozu 
(kg/da) 

Fe Zn Mn Cu Cd Co Cr Ni Pb 
(mg/kg) 

KOÇARLI 

S0 125.38d 29.06 21.92 8.45 0.76 3.23 0.89 4.38 7.19 
S40 145.78c 29.58 25.41 8.45 0.84 3.23 1.22 5.55 8.63 
S80 156.23b 32.73 21.92 8.45 0.98 3.85 1.33 5.55 10.07 
S120 178.95a 30.36 25.41 7.80 0.82 3.73 1.11 4.82 7.19 
S160 182.67a 32.90 24.92 8.45 0.88 3.73 1.22 4.67 9.11 

Min 125.38 29.06 21.92 7.80 0.76 3.23 0.89 4.38 7.19 
Mak 182.67 32.90 25.41 8.45 0.98 3.85 1.33 5.55 10.07 
Ort 157.80 30.93 23.92 8.32 0.86 3.55 1.15 4.99 8.44 
 

MENEMEN 

S0 93.07a 36.24 41.36 10.40 0.76 2.98 0.89 4.38 7.67 
S40 94.51a 39.46 41.36 11.05 0.92 3.11 1.11 4.82 10.55 
S80 96.02a 36.66 43.60 11.38 0.94 3.36 1.22 6.28 11.99 
S120 97.33a 37.36 50.58 10.73 0.84 3.11 1.22 4.67 10.55 
S160 96.02a 30.04 40.86 10.73 0.90 3.36 1.00 4.38 10.55 

Min 93.07 30.04 40.86 10.40 0.76 2.98 0.89 4.38 7.67 
Mak 97.33 39.46 50.58 11.38 0.94 3.36 1.22 6.28 11.99 
Ort 95.39 35.95 43.55 10.86 0.87 3.18 1.09 4.90 10.26 
 

NAZİLLİ 

S0 146.53c 29.15 33.64 10.08 0.78 3.04 0.89 4.24 7.67 
S40 152.33c 32.11 36.87 10.73 0.84 3.16 1.00 4.38 8.15 
S80 175.73b 31.85 32.90 11.70 0.98 3.42 1.11 5.25 9.59 
S120 193.96a 31.49 30.89 11.38 0.86 3.40 1.10 4.67 9.11 
S160 198.09a 32.03 30.89 10.73 0.86 3.18 1.00 4.96 8.15 

Min 146.53 29.15 30.89 10.08 0.78 3.04 0.89 4.24 7.67 
Mak 198.09 32.11 36.87 11.70 0.98 3.42 1.11 5.25 9.59 
Ort 173.33 31.33 33.04 10.92 0.86 3.24 1.00 4.70 8.53 
 

SALİHLİ 

S0 75.76a 29.40 30.89 9.43 0.78 2.66 0.89 6.86 8.15 
S40 79.72a 29.49 33.64 9.10 0.76 2.91 1.33 7.88 12.47 
S80 79.37a 30.28 41.61 9.43 0.86 3.16 1.44 7.88 8.15 
S120 82.94a 31.50 37.62 9.75 0.82 3.03 1.22 7.59 11.51 
S160 84.02a 33.51 35.38 9.10 0.86 3.16 1.11 7.44 12.94 

Min 75.76 29.40 30.89 9.10 0.76 2.66 0.89 6.86 8.15 
Mak 84.02 33.51 41.61 9.75 0.86 3.16 1.44 7.88 12.94 
Ort 80.36 30.84 35.83 9.36 0.82 2.98 1.20 7.53 10.64 
 

SÖKE 
S0 141.19c 35.75 31.89 8.78 0.80 2.36 1.22 8.32 8.63 
S40 149.87bc 35.88 35.38 8.78 0.82 2.86 1.33 8.47 10.55 
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S80 162.89a 35.09 32.89 9.10 0.92 311 1.66 9.34 20.62 
S120 157.45ab 35.88 34.63 9.75 0.88 2.74 1.44 8.61 14.86 
S160 160.10a 35.60 34.88 9.10 0.80 2.86 1.22 9.49 17.74 

Min 141.19 35.09 31.89 8.78 0.80 2.36 1.22 8.32 8.63 
Mak 162.89 35.88 35.38 9.75 0.92 3.11 1.66 9.49 20.62 
Ort 154.30 35.64 33.93 9.10 0.84 2.78 1.37 8.85 14.48 
Seviye 4.458 öd öd öd öd öd 0.136 öd öd 
Lokasyon 4.458 2.305 3.857 0.587 öd 0.318 0.136 0.609 1.451 
Lokasyon xseviye 9.969 öd öd 8.78 0.080 öd 0.136 öd 1.451 

 
 
Tablo 4.  İkinci Yıl Kükürt Uygulaması Denemelerden Alınan Yaprak Örneklerinin Kimi İz Element Ve 

Ağır Metal İçerikleri 

Lokasyon 
S Dozu 
(kg/da) 

Fe Zn Mn Cu Cd Co Cr Ni Pb 
(mg/kg) 

KOÇARLI 

S0 72.33 20.13 20.60 6.48 0.79 3.29 0.92 4.51 7.43 
S40 79.80 22.41 27.14 6.50 0.87 3.29 1.26 5.71 10.40 
S80 77.18 23.19 25.60 6.50 1.02 3.93 1.37 5.71 8.91 
S120 86.10 23.56 25.60 6.83 0.85 3.80 1.15 4.96 7.43 
S160 89.25 24.27 20.21 7.15 0.91 3.80 1.26 4.81 9.41 

Min 72.33 20.13 20.21 6.48 0.79 3.29 0.92 4.51 7.43 
Mak 89.25 24.27 27.14 7.15 1.02 3.93 1.37 5.71 10.40 
Ort 80.93 22.71 23.83 6.69 0.89 3.62 1.19 5.14 8.71 
 

MENEMEN 

S0 117.60 25.31 44.97 6.50 0.79 3.04 0.92 4.51 7.92 
S40 132.30 28.18 51.98 6.58 0.95 3.29 1.15 4.96 10.89 
S80 131.54 27.37 47.36 6.80 0.98 4.03 1.26 6.47 12.38 
S120 133.90 27.99 46.08 7.15 0.87 3.48 1.26 4.51 10.89 
S160 131.60 26.13 52.36 7.15 0.94 3.59 1.03 4.81 10.89 

Min 117.60 25.31 44.97 6.50 0.79 3.04 0.92 4.51 7.92 
Mak 133.90 28.18 52.36 7.15 0.98 4.03 1.26 6.47 12.38 
Ort 129.39 27.00 48.55 6.84 0.91 3.53 1.12 5.05 10.59 
 

NAZİLLİ 

S0 95.03 23.12 31.19 7.15 0.81 2.91 0.92 4.36 7.92 
S40 104.48 23.12 35.61 7.48 0.87 3.17 1.03 4.51 8.42 
S80 102.90 24.32 33.88 7.48 1.02 3.42 1.03 5.41 9.90 
S120 98.70 22.48 30.89 7.83 0.89 3.29 1.15 4.81 9.41 
S160 108.68 24.84 31.27 7.48 0.89 3.42 1.03 5.11 8.42 

Min 95.03 22.48 30.89 7.15 0.81 2.91 0.92 4.36 7.92 
Mak 108.68 24.84 35.61 7.83 1.02 3.42 1.15 5.41 9.90 
Ort 101.96 23.58 32.57 7.48 0.90 3.24 1.03 4.84 8.81 
 

SALİHLİ 

S0 83.98 21.79 41.15 6.45 0.81 2.28 0.92 7.07 8.42 
S40 88.73 24.67 41.20 6.71 0.89 2.53 1.37 8.12 12.87 
S80 87.33 25.19 43.12 6.83 0.79 3.29 1.49 8.12 11.88 
S120 87.18 22.94 41.39 6.83 0.85 3.07 1.26 7.82 13.37 
S160 88.20 24.04 44.66 6.85 0.90 2.78 1.15 7.67 8.42 

Min 83.98 21.79 41.15 6.45 0.79 2.28 0.92 7.07 8.42 
Mak 88.73 25.19 44.66 6.85 0.90 3.29 1.49 8.12 13.37 
Ort 87.08 23.73 42.30 6.73 0.85 2.78 1.24 7.76 10.99 
  
SÖKE S0 114.83 25.39 27.19 9.10 0.83 2.40 1.26 8.57 8.91 
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S40 117.98 26.28 29.65 9.10 0.86 2.79 1.37 8.72 10.89 
S80 125.48 28.00 31.57 9.75 0.96 3.16 1.72 9.62 21.30 
S120 132.08 26.42 30.22 10.73 0.92 2.91 1.49 9.77 15.35 
S160 116.55 26.68 31.76 9.43 0.83 2.91 1.26 8.87 18.32 

Min 114.83 25.39 27.19 9.10 0.83 2.40 1.26 8.57 8.91 
Mak 132.08 28.00 31.76 10.73 0.96 3.16 1.72 9.77 21.30 
Ort 121.38 26.55 30.08 9.62 0.88 2.83 1.42 9.11 14.95 
Seviye öd 1.113 öd 0.464 0.077 öd 0.134 öd öd 
Lokasyon 7.970 1.113 3.108 0.464 öd 0.312 0.134 0.591 1.405 
Lokasyon xseviye öd öd öd öd öd öd 0.134 öd 1.405 

Mn içerikleri ilk yılsonunda tüm lokasyonlar için 22-50 mg/kg değerleri arasında değişirken 2. Yıl S uygulama 

sonrasında ise 20-52 mg/kg değerleri arasında analiz edilmiştir. Her iki yıl için de lokasyonlar yaprakların Mn 

element içerikleri üzerine istatistiksel olarak önemli etkili olmuştur. Yapılan bir kükürt çalışmasında pamuk bitkisi 

yapraklarında mangan miktarları 52.5-85 mg/kg arasında saptanmıştır (Yener, 1990). Söke, Menemen ve 

Bergama’da Nazilli-84 pamuk tarımı yapılan tarlalardan alınan pamuk yaprağı (60 adet) örneklerinde mangan 

değişiminin 31.2-158.4 mg/kg olduğu bildirilmektedir (Yağmur ve ark. 2003). Kükürt seviyelerinin yapraktaki 

bakır miktarına  bakıldığında  Cu element içerikleri ilk yıl 7.8-11.7 mg/kg , 2. Yıl S uygulamaları sonrasında ise 

yaprak Cu içerikleri 6-10 mg/kg değerleri arasında değişmiştir. Bu element için de ilk yıl Lokasyon, Lokasyonx S 

dozu önemli çıkarken 2. Yıl yapılan uygulamada ise Doz ve Lokasyonlar bağımsız olarak önemli bulunmuştur.  

Söke. Menemen ve Bergama yöresinde pamuk tarım yapılan 60 adet pamuk tarlasındaki Nazilli-84 pamuk 

çeşidinden alınan yaprak örneklerinde 3.1-11.7 mg/kg arasında bakır miktarlarının saptandığı bildirilmektedir 

(Yağmur ve ark. 2003). Haziran ve temmuz aylarında üstteki genç pamuk yapraklarında 5-25 mg/kg bakır 

miktarının bu bitkinin bakır ile beslenmesi yönünden yeterli olduğu bildirilmektedir (Reuter ve Robınson, 1986). 

Yener (1997) kükürt seviyelerinin pamuk yaprak yapraklarının bakır miktarını önemli düzeyde etkilediği ve 

parsellerden alınan yaprak örneklerinde bakır miktarının 6.80-22.1 arasında değiştiğini bildirmiştir. Değişik 

araştırıcılar tarafından verilmiş olan kritik Cu konsantrasyonu değerleri ile araştırma sonuçları karşılaştırıldığında 

yaprakların Cu içerikleri verilen sınırlar içerisinde kalmıştır.  Yaprakların Cd element içerikleri dikkate alındığında 

kükürt seviyelerinin ilk yıl uygulandığı parsellerde Cd 0.7-0.98 ikinci yıl sonunda ise 0.8-1.0 arasında ve pek fazla 

bir değişim göstermemiştir. İlk yıl lokasyon ve doz arasındaki ilişki, ikinci yıl ise uygulanan S doz miktarı önemli 

çıkmıştır. Bitkilerde 5-10 mg/kg arasında Cd bulunduğu rapor edilmektedir. Anonim (2001) ve Haktanır (1998) 

bitkiler için Cd kritik değerini 0.05 mg/kg olarak bildirmektedir. Bitkilerde Cd içeriğinin çoğunlukla <0.5 mg/kg 

(KM) bulunmasına rağmen, bu miktar 1 mg/kg’a ulaştığında birçok bitkide toksik etki görülmektedir 

(Schachtschabel ve ark.,1995). Kabata-Kabata Pendias ve Pendias(1992); bitkilerde yaklaşık 2.0 mg/kg Cd (KM) 

bulunduğunu, 5.30 mg/kg’ın ise toksik sınır olduğunu bildirmektedirler. Araştırmada pamuk yaprak örneklerinin 

kadmiyum içeriklerinin 1 mg/kg Cd kriter değerinin altında olduğu belirlenmiştir. Yapraktaki kobalt içeriği üzerine 

uygulanan S dozlarının etkisine bakıldığında ilk yıl yapraklar 2.60-3.85 mg/kg Co içerirken ikinci yıl 2.30-2.40 

mg/kg rasında çok az düzeyde bir değişim göstermiştir. Yaprakların Co içerikleri üzerine her iki yıl da Lokasyon 

önemli düzeyde etkili olmuştu.  Mengel ve Kirkby (2004); baklagiller ve otlarda Co’ın sırasıyla 0.15-0.30 mg/kg 

ve 0.04-0.08 mg/kg bulunabileceğini rapor etmektedirler. Scheffer ve Schachtschabel (1989); bitkilerdeki Co sınır 

değerini 0.02-0.5 mg/kg düzeyinde bildirmişlerdir. Araştırmada belirlenen Co miktarları tek yıllık bitki yaprak 

örnekleri için önerilen Co kriter değeri olan >0.3 mg/kg değeri dikkate alınarak incelendiğinde, pamuk 

yapraklarının genellikle bu değerin altında Co içerdiği görülmektedir. Uygulanan kükürt düzeylerinin pamuk 
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yapraklarının krom içeriğine etkisine baktığımızda uygulamanın 1. Yılı yapraklarda Cr 0.80-1.40mg/kg arasında 

değişirken 2. yıl değişim 0.90-1.72 mg/kg aralığında olmuştur.  Yaprakların Cr element içeriği üzerine Lokasyon, 

uygulanan S dozu ve lokasyonxdoz arasındaki ilişkiler önemli düzeyde bulunmuştur. Lepp (1981), Cr içeriği 

bakımından tüm ağaçlar için 0.20 ile 0.60 mg/kg aralığını bildirmektedir. Özbekve ark. (1995) ise bitkilerde 100 

mg/kg’a kadar Cr elementi bulunabileceğini rapor etmektedirler. Literatürlerde genel olarak çok geniş aralıklarda 

bitki Cr içeriklerine işaret edilmektedir. Araştırmadan elde edilen Cr değerlerinin 1-2 mg/kg kriter değeri arasında 

olduğu belirlemiştir. Yapraktaki nikel miktarı üzerine uygulanan S dozlarına bağlı olarak ilk yıl 4.24-7.80 mg/kg 

ve ikinci yıl ise 4.36-9.77 mg/kg olarak analiz edilmiş ve her iki yıl için de Ni element içeriği üzerine saece 

Lokasyon etkili olmuştur. Scheffer ve Schachtschabel (1989)’e göre bitkilerde 0.10-3.00 mg/kg Ni normal kabul 

edilmektedir. Alloway (1990); normal Ni değerini 0.02-5.00 mg/kg Kabata Pendias-Pendias (1984) ise 0.10-5.00 

mg/kg aralıklarında bildirmektedirler. Hutchinson ve ark.  (1974); havuç, soğan ve marul için normal Ni elementi 

değerlerini 2.80 ile 6.20 mg/kg arasında vermektedirler. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bitki örneklerinde 

tolere edilebilir sınırlara (20-30 mg/kg) ulaşan Ni elementi niceliğine rastlanmamıştır. Kriter değeri 5 mg/kg kabul 

ettiğimiz taktirde Söke ve Salihli lokasyonlarından elde edilen nikel değerlerinin kriter değeri aştığı saptanmıştır. 

Pamuk bitkisi yapraklarının kurşun element içerikleri ilk yıl 7.00-12.90 mg/kg, ikinci yıl ise 7.40-21.20 mg/kg 

arasında değişmiştir.  Yaprakların Pb içerikleri üzerine her iki yıl için de lokasyon ve lokasyonxdoz ikilisi etkili 

olmuş ve önemli bulunmuştur. Haktanır (1987); kirlenmenin olmadığı topraklarda yetişen bitkilerde normal olarak 

10 mg/kg Pb bulunabilir diye bildirmektedir. Literatürlerde genel olarak çok geniş aralıklarda bitki Pb değerlerine 

işaret edilmekle birlikte 10 mg/kg Pb değeri dikkate alındığında özellikle Söke lokasyonunda bu sınırın aşıldığı 

saptanmıştır.  

Sonuç olarak kükürt uygulamalarının etkinliğinin belirlenmesine yönelik çalışmada 24-30 hafta sonra alınan 

toprak örneklerinde pH değeri 0.01-0.35 birim,  72-76 hafta sonra alınan toprak örneklerinde ise pH’da 0.03-0.2 

birim arasında düşüş göstermiştir. Elementle toz S uygulanması genelde topraklardaki suda çözünür toplam tuz 

miktarının artmasına neden olmuştur. Kükürt dozlarının yapraklardaki iz elementlerden Fe, Zn, Mn, Cu ve ağır 

metallerden Cd ve Cr miktarlarına önemli etkisi belirlenmiş; bunun yanında yapraklardaki iz element ve ağır metal 

miktarları (Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Cr, Ni ve Pb) üzerine lokasyonların etkisi de önemli bulunmuştur. En düşük iz 

element ve ağır metal içerikleri kükürt uygulanmayan (S0) seviyelerinde en yüksek toplam iz element ve ağır metal 

içeriklerinin ise genelde S2 seviyesinde (80 kg/da) elde edilmiştir. Pamuk yaprak örneklerinde saptanan iz element 

ve ağır metal miktarları değişik araştırıcılar tarafından önerilen kriter değerlerle karşılaştırıldığında; elde edilen 

değerlerin kriter değerlerden düşük olduğu dolayısıyla kükürt uygulamalarının yaprakların iz element ve ağır metal 

içeriği yönünden herhangi toksiteye sebep olmadığı belirlenmiştir. Ülke topraklarının genelde 7 pH’dan daha 

yüksek olduğu göz önüne alındığında pH’nın düşürülmesi bitki besin elementlerinin alınabilirliğini artırmaktadır. 

Bu nedenle bu besin elementlerinin noksanlık veya toksisite durumunda öncelikle pH’nın düzenlenmesi veya 

değiştirilmesi yoluna gidilmelidir. Ağır metallerin toprakta çözünürlüğü üzerine de en fazla pH etkilidir. Zira bitki 

dokularında ağır metal birikimi fazla olursa mineral besin alınımı, terleme, fotosentez, enzim aktivitesi, nükleik 

asit yapısı, klorofil biyosentezi, çimlenme gibi çok sayıda olay olumsuz yönde etkilenmektedir. Toprak 

reaksiyonunun düşürülme işleminin ucuz ve kolay olması elementel toz kükürdün kolay bulunması, ağır metal 

içermemesi ve uygulama kolaylığı diğer materyallere göre tercih edilmesine nedendir.  
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261 - TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE KULLANILAN FARKLI MATERYALLERİN ÇİLEK 

BİTKİSİNİN GELİŞMESİ VE BESLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Saime SEFEROĞLU, Neslihan KELEŞ, Hatice ACAR, Oğuz BATMAZ,  

Sinan COŞKUN, H. Güner SEFEROĞLU 

Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda örtü altında çilek yetiştiriciliğinde ortam olarak farklı materyaller 

kullanılmaktadır. Bu materyallerin kullanımı ile topraksız tarım yetiştiriciliği de ön plana çıkmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, topraksız tarımda kullanılan bazı materyaller (Torf, Perlit, Vermikulit, Talaş, Ağaç 

Kabuğu+Talaş, Torf+Talaş, Torf+Vermikulit, Torf+Perlit) ve besin çözeltisi olarak Hoagland’ın çileğin gelişmesi 

ve beslenmesi üzerine etkisi incelenmiştir. Yapılan analizler ve ölçümler sonucunda  topraksız kültürde çilek 

yetiştiriciliğinde ( bitki boyu, yaprak saysı, çiçek sayısı, yaprak ve kök ağırlığı, klorofil a+b, besin maddesi içeriği) 

en iyi torf+ karışımlarda elde edilmiştir. Çilek yetiştiriciliğinde bitki gelişmesi ve beslenmesi açısından en iyi 

ortamları Torf+Perlit, Torf+Vermikulit, Torf+Talaş olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler; topraksız kültür, farklı ortamlar, çilek, beslenme 

THE EFFECTS OF DIFFERENT MATERIALS USED IN SOİLLESS CULTURE ON DEVELOPMENT 

AND NUTRIENT UPTAKE OF STRAWBERRY 

Saime SEFEROĞLU, Neslihan KELEŞ, Hatice ACAR, Oğuz BATMAZ,  

Sinan COŞKUN, H. Güner SEFEROĞLU 

In the World and Turkey, in recent years, in protected cultivation of strawberry, it has been used different materials 
as soilless medium. The importance of soilless media has been increased by using these materials. The objective 
of this research is to determine the effects of some materials using as soilless media (peat moss, perlite, vermiculite, 
sawdust, bark+sawdust, peat moss+sawdust, peat most+vermiculite, peat moss +perlite) and Hoagland nutrient 
solution on strawberry development and nutrient uptake. The analyses and measures (plant height, number of leaf, 
number of flower, leaf and root weight, chlorophyll a+b, nutrient content) showed that the best results obtained 
with media include peat moss. In terms of plant development and nutrient uptake, peat moss+perlite, peat 
moss+vermiculite and peat moss+sawdust were found as best media in strawberry cultivation. 

Key words: soilless culture, different media, strawberry, nutrient uptake 

GİRİŞ 

Üzümsü meyveler grubunda yer alan çilek; Rosales takımı Rosaceae familyası Fragaria cinsi içerisinde yer 

almaktadır (Ağaoğlu, 1986). Çileğin (Fragaria ananassa), gen merkezi Amerika kıtası olarak bilinmektedir. Farklı 

iklim özelliklerine adaptasyonları nedeniyle ülkemizde de yetiştiriciliği son yıllarda artmıştır. Çilek bitkisi çok 

yıllık ve otsu bir bitkidir. Meyvesi gerçek meyve olmayıp yenen kısmı 40-60 kadar pistilin birleştiği çiçek 

tablasıdır (Mengüç et.al. 1968). Türkiye’de  ekonomik olarak üretimi yapılan 26 meyve türü içerisinde çilek 9. 

sırada yer almaktadır. Aydın’da ise üretim bakımından zeytin, incir ve turunçgillerden sonra 4. sırada yer 

almaktadır. (Crohn and Bianchi, 2008; Jawahar and Ringler, 2009). Bitkisel üretimde topraksız çilek 

yetiştiriciliğinin en önemli avantajı, birim alana dikilen bitki sayısının yüksek olması ve buna paralel olarak da 

birim alandan alınan verimin yüksek olmasıdır. Nitekim bu konuda bazı araştırıcılar çilekte 8-19 fide/m2 bitki 

yoğunluğu kullanılabileceğini tavsiye etmişlerdir (Radajewska & Aumiller 1997; Paranjpe et al 2003). Çevresel 

stresler ürün ve bitki gelişmesini sınırlayan pek çok faktörler arasındadır. Bunlar arasında tuzluluk en zararlı 

olanlardan birisidir (Hamdia et al., 2004). Topraksız yetiştiricilikte başarıyı etkileyen en önemli etmenler arasında 

iklim, ekoloji, sera konstrüksiyonu, yetiştiricilik sisteminin planlanması, çeşit, fide tipi ve yetiştirme ortamı 

gelmektedir. Çilek yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biri toprak kökenli patojenlerin ve nematodların yol 
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açtığı verim ve bitkisel kayıplardır (De Cal et. al. 2005; Palencia et. al., 2016; Martinez et. al, 2017). Bugün yapılan 

pek çok çalışma, atık olarak nitelendirilen çoğu organik materyalin topraklara direk ilavesi ile organik madde ve 

bitki besin maddesi kaynağı olabileceğini veya belli oranlarda karışımlar ile yetiştirme oranı olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir (Aydeniz ve Brohi, 1991; Özenç, 2004; Benito et. al, 2005a,b). Ülkemizde en 

önemli organik madde kaynağı ahır gübresidir (Bayındır, 2004). 

Dünyada ve Türkiye’de torf kaynaklarının tüketilmesi, perlit rezervlerinin azalması, kaya yününün atık problemi 

vs. gibi nedenler yerel kaynaklarca rahat ve ucuz bulunabilen materyallere ilgiyi artırmıştır. Bu sebeple dünyada 

ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan torf, perlit, kayayünü gibi substratlara alternatif olabilecek substratlar 

denenmelidir. (Barkham 1993; Robertson 1993; Frolking et al.2001). 

Ayrıca örtü altında kullanılan fide tipi de bitki gelişimi ile verim ve erkenciliği etkilemektedir. Nitekim topraksız 

yetiştiricilik plantasyonları kurulum masraflarını amorti edebilmek için birim alandan maksimum ölçüde verim 

alınmaya çalışılmalıdır. Bu konuda yapılan çalışmalarda frigo, taze ve tüplü fideler yoğun olarak kullanılırken, bu 

fide tiplerinin bitki gelişimleri üzerine etkileri araştırılmaktadır (Tropea 1990; Durner et al 2002; Takeda & 

Hokanson 2003; Hochmuth et al 2006). Toprakların organik madde içeriği, toprak üretkenlik kapasitesini etkileyen 

önemli bir parametredir. Ülkemizde en önemli organik madde kaynağı ahır gübresidir (Bayındır et.al, 2004). Fakat 

son yıllarda yapılan çalışmalarla pek çok bitkisel atığın da iyi birer organik madde kaynağı olabileceği 

belirlenmiştir (Kacar et.al., 1996., Sönmez et.al., 2002., Kütük ve Çaycı 2005). Bitkisel atıkların toprağa sağlamış 

oldukları organik madde miktarları atık miktarına, bitkinin türüne, yetiştirme şekline ve iklimsel koşullarına bağlı 

olarak değişmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; topraksız tarımda kullanılan bazı ortamlarda (torf, perlit, vermikulit, talaş ve bunların bazı 

karışımları) çilek yetiştiriciliği ve bu ortamların aynı beslenme şartlarında bitkilerin gelişme özellikleri ve 

beslenmesi üzerine etkileri incelenmiştir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalışma, ADÜ. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü serasında Kasım- Nisan ayları 

arasında yürütülmüştür. Çilek çeşiti olarak Rubigen çeşiti, çilek fidesi olarak da Fresh Fide kullanılmıştır. 

Yetiştirme ortamı olarak Torf (1), Talaş (2), Perlit (3), Vermikulit (4), Torf + Talaş (5), Torf + Vermikulit (6), 

Torf + Perlit (7), Talaş + Ağaç Kabuğu (8) gibi organik materyaller kullanılmıştır. 

Deneme 3 kg’lık saksılarda ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yetiştiricilik dönemi meyve oluşumu ve hasada 

kadar devam etmiştir. Çalışmada, bitkilerin beslenmesi için Hoagland besin çözeltisi kullanılmıştır. 

Yöntem 

Araştırmada topraksız ortamlarda yetiştirilen çileklerin, büyüme faktörleri (sulama, bitki koruma vb.) gerektiği 

şekilde sağlanmıştır. Deneme çalışmaları Kasım 2015’de başlamış ve Nisan 2016’da sonlandırılmıştır. Dikim 

işlemlerinden sonra bitkilerin su ve besin ihtiyacına göre Şubat’a kadar her hafta, haftada bir olmak üzere 500 ml 

su ve besin çözeltisi karışımı uygulanmıştır. Şubat ayından sonra sıcaklıkların artması nedeniyle haftada uygulanan 

su ve besin karışımı miktarı 1000 ml’ ye artırılmıştır. Şubat ayında bitkilerde kalsiyum ve potasyum noksanlık 

belirtileri gözlenmiş ve yapraktan kalsiyum nitrat ve potasyum sülfat gübreleri ile bu noksanlık giderilmiştir.  

Yetiştirme ortamlarının; pH,  % Tuz,  % Organik Madde analizleri yapılmıştır (Kacar, 1995). 

Çileğin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi için deneme bitkilerinde her ay Boy Ölçümü, Yaprak Sayısı, Çiçek 

Sayısı, Meyve Tutumu ölçümleri yapılmıştır. 
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Bitki örneklerinde; Yaprak örneği alma zamanında (mayıs) alınan bitki (yaprak-kök), örneklerinde ise; % Kuru 

Madde, % Toplam N, P, K, Ca, Mg ve Klorofil a-b analizleri yapılmıştır (Kacar, İnal 2008) 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çilek yetiştiriciliğinde kullanılan farklı organik materyallerin çileğin gelişmesi ve besin maddesi alınımına etkisi 

incelenmiştir. Öncelikle kullanılan ortamların bazı özellikleri deneme öncesi ve deneme sonrası olarak 

karşılaştırılmış ve Çizelge 1’de verilmiştir. 

Yetiştirme ortamlarının deneme öncesi ve sonrası değişimleri 

Denemede kullanılan materyallerin deneme öncesi ve sonrası değişimleri incelendiğinde iki ayrı dönemde 

farklılıkların olduğu görülmüş ve bu farklılıklar da istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. 

Çizelge 1. Farklı yetiştirme ortamlarının deneme öncesi (1) ve sonrası (2) bazı özelliklerindeki değişimler 

 pH1** pH2** EC1** EC2** Organik Madde** 

Torf 5.29f 6.32h 1811a 2313b 61.57d 

Talaş 4.50g 7.27d 139f 1235g 82.36b 

Perlit 6.85b 7.89a 76h 4910a 0.21h 

Vermikulit 7.18a 7.46c 107g 1808d 4.19g 

Torf+Talaş 5.31f 6.76f 1067c 1299f 67.92c 

Torf+Vermikulit 6.47d 6.47g 651d 1356e 19.04f 

Torf+Perlit 5.46e 6.86e 1177b 2184c 52.05e 

Talaş+Ağaç kabuğu 6.74c 7.54b 554e 1266fg 85.00a 

LSDortam 0.082 0.078 9.142 48.465 1.261 
**p≤0.01, öd. önemli değil 

Çizelge 1’de ortamların pH değerleri incelendiğinde, deneme öncesi en düşük pH değeri 4,50 ile Talaş’da en 

yüksek pH değeri ise 7,18 ile Vermikulit’te elde edilmiştir. Deneme sonrası ise en düşük pH değeri 4,47 ile 

Torf+vermikulit’te, en yüksek pH değeri ise 7,89 ile Perlit’te elde edilmiştir. Bu değerler çilek yetiştiriciliği için 

uygun değerlerdir. EC değerleri de ise iki dönemde de ortamlar arasında farklılıklar vardır. Deneme öncesi en 

düşük EC değeri 107 µS/cm, en yüksek EC değeri ise 1811 µS/cm olarak belirlenirken deneme sonunda pH 

değerinde olduğu gibi en yüksek değer pertlit’te elde edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, çilekte besin solüsyonunun 

pH’sının 5,5, EC’sinin 1,5-1,8 mS/cm olarak topraksız çilek yetiştiriciliğinde besin solusyonundaki çileklerin 
topraksız kültürle yetiştiriciliğinde besin solüsyonundaki EC değerinin 1,2- 2,2 mS/cm olması gerektiğini 

bildirmektedir (Battistel, 2005). Ayrıca toprağa alternatif olarak torf, perlit, kum, kaya yünü, vermikulit, kokopit, 

cibre, çeltik kavuzu, birçok katı atık maddelerin kullanılabileceği bildirilmişdir ( Recamales et, al, 2007; Ghazvini 

et. al, 2007).  

Ortamların deneme sonunda pH ve EC değerlerinde meydana gelen artışlar kullanılan Hoagland çözeltisinden ve 

kullanılan materyallerin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. İki dönem arasındaki farklılıklar şekil 1-2’de 

verilmiştir. Camarosa çilek çeşitinde yapılan çalışmada bitki büyüme ve gelişmesi ile verim bakımından en iyi 

sonucun kokpit ortamında 1,8 mS/cm EC düzeyinde gerçekleştiği bildirilmiştir (Adak, 2010b) 

Kullanılan materyallerin organik madde içeriklerinin birbirinden çok farklı olduğu, en düşük organik madde % 

0,21’le perlit, en yüksek organik madde ise % 85’le Talaş+Ağaç kabuğunda olduğu belirlenmiştir (Şekil 3).  
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Şekil 1. Deneme öncesi ve sonrası yetiştirme ortamlarındaki pH değişimi 

 

Şekil 2. Deneme öncesi ve sonrası yetiştirme ortamlarındaki EC değişimi 

 

Şekil 3. Yetiştirme ortamlarının Organik Madde İçeriği (%) 

Çilek Bitkisinin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Çizelge 2. Farklı yetiştirme ortamlarında yetiştirilen çileğin bazı morfolojik özellikleri 

   Yaprak Çiçek Kuru Madde   
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Torf 19a 39b 29ab 3b 61.18 12.59c 0.002c 0.002 

Talaş 7f 19g 23c 3b 22.27 10.80e 0.001g 0.005 

Perlit 12e 26f 32ab 4a 19.63 13.65a 0.001f 0.001 

Vermikulit 14d 27e 28ab 1ef 18.78 12.59c 0.002d 0.011 

Torf+Talaş 19a 31d 33a 2bcd 16.58 12.21d 0.002a 0.002 

Torf+Vermikulit 17c 35c 29ab 1cd 20.98 12.58c 0.002b 0.002 

Torf+Perlit 18b 40a 28b 2bc 21.10 10.24f 0.001e 0.001 

Talaş+Ağaç kabuğu 7f 17h 21c 0f 29.18 13.32b 0.001h 0.001 

LSDortam 0.698 0.286 4.562 1.089 öd 0.054 18×10-6 öd 
**p≤0.01, öd. önemli değil 

Çizelge, 2’de farklı yetiştirme ortamlarının çilek bitkisinin gelişme durumuna etkisi bazı morfolojik özellikleri 

ölçülerek belirlenmiştir. Çilek bitkisinin bazı morfolojik özelliklerinden bitki boyu hasattan 1 ay önce ve hasat 

zamanında alınan ölçüm değerleri (Boy1 ve Boy2) incelendiğinde en iyi bitki boyu 40 cm ile torf+perlit 
uygulamasında en kısa boy ise Talaş uygulamasında elde edilmiştir. Boy uzunluğuna etkisi en az olan ise Boy1’de 

ve Boy 2’de de Talaş+ağaç kabuğu olarak belirlenmiştir. Yaprak sayısı en fazla torf+talaş ortamında, en düşük ise 

talaş+ağaç kabuğundadır. Çiçek sayısı açısından değerlendirildiğinde ise 4 adet çiçekle en iyi çiçeklenme perlitte, 
talaş+ağaç kabuğunda ise hiç çiçeklenme elde edilmemiştir ve bu farklılık istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. 

Adak, 2010’da Camarosa çilek çeşitinde yaptıkları çalışmada Torf ve Kokpit ortamlarından elde ettiği fide çilek 

bitkilerindeki yaprak sayıları (20-21 adet) ile benzerlik göstermektedir.  Kütük ve Çaycı, 2000’de yaptıkları 

çalışmada ağaç kabuklarının olgunlaştırmadan kullanıldığında genç fidelerde toksik etki yapacağını 

bildirmişlerdir. Aynı çalışmada ağaç kabuğunun değişken kimyasal yapısı nedeni ile karışımda %25 oranında 

kullanılmasının daha iyi sonuç verdiğini belirlemişlerdir.  

% Kuru madde içerikleri incelendiğinde, yaprak kuru madde değerleri istatistiki açıdan önemsiz iken, kök kuru 

madde değerleri en yüksek perlit ortamında elde edilmiştir. En düşük kuru madde ise Torf+Perlit ortamında elde 

edilmiştir. Klorofil a içerikleri istatistiki açıdan önemli bulunurken klorofil b değerleri arasında farklılık yoktur ve 

önemsiz bulunmuştur (Çizelge 2). Karlıdağ et. al. 2013’de tuzlu koşullarda yetiştirilen çilek bitkisinin klorofil 

içeriklerinin ortamdaki tuz içeriğine ve bakteriyel uygulamalara göre farklılık gösterdiğini ve istatistiki açıdan 

önemli olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 

 

 

Çilek Bitkisinin Bazı Kimyasal Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Çizelge 3. Farklı yetiştirme ortamlarında çilekte bitki besin elementi içeriklerinin değişimi (%) 

 N** P** K** Ca Mg** 

Torf 2.84a 0.39a 0.58e 0.43 0.25a 

Talaş 1.22g 0.17g 0.67c 0.40 0.20ab 

Perlit 2.23d 0.16h 0.72b 0.40 0.15b 

Vermikulit 2.44b 0.22e 0.57e 0.42 0.25a 

Torf+Talaş 1.62f 0.20f 0.62d 0.34 0.24a 

Torf+Vermikulit 2.46b 0.30b 0.58e 0.29 0.26a 

Torf+Perlit 2.39c 0.27c 0.63d 0.47 0.20ab 

Talaş+Ağaç kabuğu 1.68e 0.23d 0.78a 0.35 0.18ab 

LSDortam 0.030 0.003 0.021 öd 0.069 
**p≤0.01, öd. önemli değil 
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Şekil 4. Farklı yetiştirme ortamlarında çilek azot içeriğinin değişimi 

Çizelge 3’de çilek yapraklarının besin maddesi içerikleri incelendiğinde, azot ve fosfor miktarları her ortam için 

farklılık göstermiş ve istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Bitkilerin azot ve fosfor içerikleri en yüksek torf, en 

düşük ise talaş ortamında olduğu belirlenmiştir (Şekil 4-5). Potasyum içerikleri ise Talaş+Ağaç kabuğu ortamında 

en iyi beslenme %0,78 ile elde edilirken 0,58 le en düşük beslenme Torf’da elde edilmiştir (Şekil 6). Demirsoy, 

et. al. 2017’de yaptığı çalışmada topraksız tarımda çilek yetiştiriciliğinde bitki beslemenin çok önemli olduğunu 

besin solüsyonu olarak Paranjie et. al. 2003 tarafından (Hochmuth ve Hochmuth, 2001) modifiye edilerek 
kullanılabilir düzeye getirildiğini bildirmiştir. 

 

Şekil 5. Farklı yetiştirme ortamlarında çilek fosfor içeriğinin değişimi 
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Şekil 6. Farklı yetiştirme ortamlarında çilek potasyum içeriğinin değişim 

Karlıdağ, 2013 tuzluluk ve bakteri aşılamalarının çilek bitkisinin kök ve yapraklarının besin maddesi içeriğine (N, 

P, K, Ca, Mg, Na, Cl) etkili olduğunu bildirmişlerdir. Adak ve Gübbük, 2015, yaptıkları çalışmada Camarosa 

çeşitinde kokpit ve kokpit+Volkanik tüf karışımlarının torf, perlit, volkanik tüf ve karışımlarına göre, verim ve 

erkencilik, meyve kalitesi bakımından en iyi sonuç verdiğini bildirmiştir. Adak ve Pekmezci 2011’de kokpit ve 

kokpit ile volkanik tüf karışımının verim üzerine olumlu etkiler yaptığını belirlemişlerdir. 

 

Şekil 7. Farklı yetiştirme ortamlarında çilek kalsiyum içeriğinin değişim 

 

Şekil 8. Farklı yetiştirme ortamlarında çilek magnezyum içeriğinin değişim 
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Bitkilerin Ca içeriklerindeki değişim önemsiz bulunurken, Mg içeriklerinde de ortamlar arasında farklılıklar 

bulunmamıştır. Ancak en yüksek değerler Torf, Torf+vermikulit, Torf+Talaş ve vermikulit ortamlarında elde 

edilmiş ve önemli bulunmuştur (Şekil 7-8). Çilek yapraklarının besin maddesi içerikleri, Jones, 1991 için verilmiş 

değerler karşılaştırıldığında N dışında diğer besin elementlerinin yeterli seviyenin altında olduğu belirlenmiştir. 

Yeterlilik sınır değerleri %N, 2,10-4,00, %P 0,20-0,45, %K 1,10- 2,50, %Ca 0,60-2,50, %Mg 0,25-0,70’dır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan ölçümler ve analizler sonucunda, topraksız tarımda çilek yetiştiriciliğinde kullandığımız 8 farklı yetiştirme 

ortamında bitki boyu, kol sayısı, bitki-kök yaş ve kuru ağırlık, klorofil a+b içerikleri ve besin maddesi içeriği en 

iyi Torf+karışım ortamlarından belirlenmiştir. Yaprak sayısı ve çiçek sayısı en iyi perlit ortamında, meyve tutumu 

ise Talaş+Ağaç kabuğu ortamında en iyi sonuçları vermiştir. Ayrıca Torf ve Torf+karışım ortamlarında pH aralığı 

bitki yetiştiriciliği ve besin maddelerinin alınımının en iyi olduğu 6,5-7,5 pH aralığındadır. 
Sonuç olarak, topraksız tarımda çilek yetiştiriciliğinde bitkilerin gelişmesi daha önemli olduğu için kullanılacak 

ortamların Torf ve Torf +karışım (Torf+Perlit, Torf+Vermikulit ve Torf+Talaş) olması daha uygun olacaktır. En 

iyi bitki gelişiminin Torf+Talaş ortamında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bitkilerde Ca, K, Fe, P noksanlıkları 

gözlendiğinden dolayı, besin çözeltisi olarak kullandığımız Hoagland besin solüsyonunun çilek bitkilerinin 
gelişimi için yeterli olmadığı görülmüştür. 
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ÖZET 

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen inflamatuar bağırsak hastalıkları (İBH) ve irritable bağırsak 

sendromu (İBS) ülkemizde ve dünya genelinde yaygın görülen önemli sağlık sorunlarındandır. Gastrointestinal 

sistem (GİS) semptomlarının da eşlik ettiği bu hastalıkların patofizyoloji tam olarak açıklanamamıştır. Diyet gibi 

çevresel etmenlerin semptomların gelişiminde etkili olabileceği düşünülmektedir. Diyet ve bağırsak sağlığı ile 

ilgili çalışmalarda farklı diyet önerileri bulunmaktadır. Bunlardan biri de kısa zincirli, emilim oranı sınırlı/düşük 

karbonhidratların sınırlandırıldığı fermente oligo-, di- ve mono-sakkaritler ve polyollari içeren (FODMAP) 

diyettir.  Literatürde diyette fermente karbonhidratların sınırlandırılmasının (düşük FODMAP içerikli diyet) GİS 

semptomları üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini savunan çalışmalar bulunmaktadır. Fermente 

karbonhidratlar bağırsak mikrobiyotasını ve besin alımını etkileyebilmektedir. Ancak literatürde yer alan 

randomize planlanmış, kontrol çalışmalarının sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. İnflamatuar bağırsak 

hastalıkları ve İBS tanısı olan bireylerde fermente karbonhidratların sınırlandırılmasının Gİ sağlık üzerine 

etkilerinin incelendiği uzun dönemli yapılan daha çok sayıda çalışmaya gereksinimim olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Diyet; inflamatuar bağırsak hastalıkları; irritable bağırsak sendromu; FODMAP 

 

ABSTRACT  

 Inflammatory bowel diseases (IBD) and irritable bowel syndrome (IBS) which affects adversely life 

quality are important diseases which have high prevalence in our country and throughout the world. The 

pathophysiology of this diseases, which accompanied by symptoms of the gastrointestinal tract, is not completely 

understood. It is thought that environmental factors such as diet may be effective in the development of symptoms. 

There are different diet recommendations related to diet and gut health studies. One of these diets is with limited 

carbohydrates which are short-chain and absorbed restrictedly/poorly (FODMAP) diet including fermentable 

oligo-, di- and mono - saccharides and polyols.  In the literature, there are some studies which advocate restriction 

of dietary fermentable carbonhydrates (low FODMAP diet) may be positive effects on GIS symptoms. 

Fermentable carbohydrates can affect the gut microbiota and nutrient intake. However, number of randomized 
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and control trials are limited. It is needed to long term studies which investigate the effects on gastrointestinal 

health in restriction of fermentable carbohydrate in people with IBH and IBS.  

 

Key words: Diet; Inflammatory bowel disease; irritable bowel syndrome; FODMAP 

 

 

Giriş 

İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) ve irritable bağırsak sendromu (İBS) gibi gastro-intestinal (Gİ) 

semptomların eşlik ettiği, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bağırsak hastalıklarının son yıllarda 

prevalansı giderek artmaktadır. Çevresel bir faktör olarak nitelendirilen bireysel besin tüketimi ve beslenme 

alışkanlıkları durumunun bu semptomları tetikleyici olabildiği gibi, azaltıcı etkiye de sahip olabildiği 

düşünülmektedir. Günümüzde gerek medyada, gerekse de toplumun farklı kesimlerinde bağırsak hastalıkları ve 

diyet tüketimi ile ilgili çelişkili birçok bilginin olduğu görülmektedir. Gastroenterolog ve diyetisyenler gibi sağlık 

profesyonellerinin bir arada oluşturduğu kapsamlı beslenme ve diyet programlarına toplum tarafından ihtiyaç 

duyulmaktadır. Hem bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etki gösteren, hem de beslenme yetersizliğine yol açmayan 

diyet programlarının yaşam kalitesinin arttırılması açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır.1,2 Bu derleme 

yazıda, İBH ve İBS’nin son yıllarda uygulanan diyet tedavilerinden biri olan “kısa zincirli, emilim oranı düşük 

olan karbonhidratların” sınırlandırıldığı fermente oligo-, di- ve mono-sakkaritler ile polyoller’den  düşük 

(FODMAP) diyet incelenmiştir. 

Düşük FODMAP İçerikli Diyet 

Düşük FODMAP içerikli diyet, fermente oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve polyollerin 

diyette azaltılması prensibine dayanmaktadır. Bu kısaltma bütün kısa zincirli karbonhidratları içermektedir. Bu 

öğelerin zayıf düzeyde absorbe edilip bağırsakta hızlı fermente olduğu bilindiğinden semptomları artırdığı 

düşünülmektedir.3 Bu diyetin temelini yavaş absorbe edilen karbonhidratların aşırı bakteri üremesine neden 

olduğunu gösteren özel karbonhidrat diyeti oluşturmaktadır.4 FODMAP içerikli diyetler öncelikle, İBS ve 

fonksiyonel Gİ hastalıklar üzerine etkisini araştırmak amacıyla çalışılmıştır.5 

FODMAP diyetinin temelinde yer alan karbonhidratların; fruktoz, laktoz, frukto ve galakto 

oligosakkaritler (fruktanlar ve galaktanlar) ve polyollerin (sorbitol, mannitol, ksilitol ve maltitol), yaygın 

fonksiyonel özellikleri aşağıdaki şekildedir;6 

-İnce bağırsakta emilimleri yavaştır,6 

-Küçük ve osmotik olarak aktif moleküllerdir. Özellikle sentetik formları; örneğin laksatif etkisi bulunan 

laktuloz gibi, bağırsak motilitesini etkilemektedir,7 

 -Bakteriler tarafından hızlı fermente edilirler. Oligosakkaritler ve monosakkaritler suda çözünen diyet 

lifi gibi polisakkaritlere göre daha hızlı fermente edilirler.8  



 
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / 26-28 Ekim 2018 , Aydın 

International Agriculture, Environment and Health Congress / 26-28 October 2018 , Aydın 
 

2212 
 

1980 ve 1990’lı yıllarda bazı karbonhidrat türevlerinin (fruktoz, fruktooligosakkaritler, sorbitol) aşırı 

miktarda tüketilmesinin İBS semptomlarını tetikleyebileceği gösterilmiştir.9,10 Bu kısa zincirli karbonhidratların 

diyette kısıtlanması İBS tedavisinde başarılı sonuçlar ortaya koymuştur; ancak besinlerin bileşimindeki bu 

karbonhidratlarla ilgili bilgi sınırlıdır.11 Tükettiğimiz diyet genel olarak az absorbe edilen, kısa zincirli 

karbonhidratları içerir ki; bunlar buğday, çavdar, soğan ve sarımsakta bulunan fruktooligosakkaritler (fruktan veya 

FOS), baklagiller ve bazı sert kabuklu yemişlerde bulunan galaktooligosakkaritler, süt ve ürünlerinde bulunan 

laktoz, elma, armut, karpuz, mango ve kuşkonmazda bulunan monosakkarit olan fruktoz, yapay tatlandırıcılarda 

bulunan şeker alkolleri, sert çekirdekli meyvelerde doğal olarak bulunan sorbitol, mantar ve karnabaharda bulunan 

mannitolün diyette sınırlandırılmasını temel almaktadır.  Sorbitolün başlıca kaynağı fruktoz olup özellikle şeker 

ve sakızlarda tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Ancak laksatif etkisinin olduğu da unutulmamalıdır.6  

Fermente edilen karbonhidratlar lümendeki su içeriğini artırır. Ayrıca, nefes testiyle kolondaki hidrojen 

üretiminin bazı karbonhidratların tüketimiyle arttığı gösterilmiştir.1 İntestinal lümen sıvı, katı ve gaza bağlı olarak 

şişebilir. Katı içerik, kalın bağırsağın proksimalinde diyet posası aracılığıyla bakteriyel dokunun genişlemesi veya 

daralmasına bağlı olarak değişikliğe uğrayabilir. İnce bağırsağın distalindeki sıvı içerik ise lümendeki ve kalın 

bağırsaktaki proksimal osmotik yükten, epitelyumun absorpsiyon yeteneğinden etkilenmektedir. Gaz ise özellikle 

bakteriler tarafından üretilen nitrojeni içermektedir. Diyet bileşenlerinin luminal distansiyona neden olacağı 

düşünülmektedir. Bu bileşenlerin proksimal ince bağırsakta yetersiz absorbsiyonu,  özellikle osmotik olarak aktif 

küçük moleküllerin varlığı, bakteriler tarafından hızlı fermente edilen moleküller ve metan üretiminden daha çok 

hidrojen üretimi bu distansiyonla ilişkilidir. Bu özellikleri destekleyen en iyi yapıların ise “FODMAP” olduğu 

düşünülmektedir.6  

Nefes hidrojen testiyle fruktoz ve/veya laktozun tamamen absorbe edilip edilmediği tanımlanabilir.6 Aynı 

zamanda kısa zincirli karbonhidratların fermantasyonuyla vücut için faydalı olan kısa zincirli yağ asitlerinin 

(asetat, bütirat, propiyonat) üretimine, gaz üretimine, bağırsak mikrobiyatasının gelişimine katkıda 

bulunmaktadır.12 Diyet lifi ve dirençli nişasta, ince bağırsakta absorbe edilmemesine rağmen daha yavaş fermente 

olur ve daha az ozmotik aktivite gösterirler. Bu yüzden semptomları arttırması beklenmez. Çalışmalarda kullanılan 

düşük FODMAP içerikli diyetler, yeterli düzeyde dirençli nişasta ve diyet lifi sağlayarak, semptomatik faydalar 

da sağlamaktadır.13,14 FODMAP’den zengin besin kaynakları ve güvenilir alternatifler Tablo 1 ve Tablo 2’de yer 

almaktadır. Düşük FODMAP diyetinin, sadece İBS hastalarında değil atak döneminde olmayan CH ve fonksiyonel 

semptom gösteren ÜK hastalarının %70’inde de etkili bir diyet tedavisi olduğu gösterilmiştir.15 

Tablo 1. FODMAP İçeren Besin Kaynakları ve Alternatif Besin Seçenekleri 3 

Besin grubu FODMAP’den zengin kaynaklar Uygun alternatifler 

Meyve Elma Muz 

 Kayısı Yaban mersini 

 Kiraz Kavun 

 Böğürtlen Greyfurt 

 Mango Üzüm 

 Nektarin Limon 

 Şeftali Ihlamur 

 Armut Mandalina 
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 Hurma Portakal 

 Erik Ahududu 

 Karpuz Çilek 

Sebzeler Enginar Havuç  

 Kuşkonmaz Patates 

 Karnabahar Biber 

 Sarımsak Frenk soğanı 

 Mantar Salatalık 

 Kuru Soğan Patlıcan   

 Arpacık soğanı Zencefil 

 Bezelye Taze Fasülye 

 Taze soğan Marul 

  Zeytin 

  Ispanak 

  Domates 

  Kabak 

Protein kaynakları Baklagiller Dana, tavuk, kuzu eti  

 Kaju Fıstık, ceviz ve çam fıstığı 

  Yumurta  

  Tempeh, tofu 

Ekmek ve tahıllar Buğday Sert (esmer) buğday 

 Çavdar Mısır 

 Arpa Yulaf 

  Mısır irmiği 

  Kinoa 

  Pirinç 

Süt ve ürünleri Yoğun / koyulaştırılmış süt Tereyağı 

 Süzme peynir/ev yapımı peynir Laktozsuz yoğurt 

 Krema Laktozsuz süt 

 Süt Diğer peynirler 

 Dondurma Pirinç sütü 

 Yoğurt  

Diğerleri Bal Akçaağaç şurubu 

 Sorbitol ve mannitol Sükroz 

 Yüksek fruktozlu mısır şurubu Glukoz 

 Fruktoz  

 

Tablo 2. FODMAP besin içeren kaynaklar (standart porsiyonlarına göre) ve uygun alternatifler 6 
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FODMAP Aşırı fruktoz Laktoz Oligosakkaritler 

(fruktanlar, 

galaktanlar) 

Polyollar 

Yüksek 

problemli 

FODMAP besin 

kaynağı 

Meyveler: elma, 

armut, şeftali, 

mango, karpuz, 

doğal suyunda 

konserve meyve 

Süt: inek, keçi ve 

koyun (tam ve 

yarım yağlı), 

dondurma 

Sebzeler: Enginar, 

kuşkonmaz, pancar, 

Brüksel lahanası, 

brokoli, lahana, 

rezene, sarımsak, 

pırasa, bamya, 

soğan, bezelye,  taze 

soğan 

Meyveler: elma, 

kayısı, kiraz, 

nektarin, armut, 

şeftali, erik, kuru 

erik, karpuz 

 Bal Yoğurt (tam ve 

yarım yağlı) 

Tahıllar: buğday, 

çavdar yüksek 

miktarda 

tüketildiğinde (ör: 

ekmek, makarna, 

kuskus, kraker, 

bisküvi) 

Sebzeler: avokado, 

mantar, 

karnabahar, 

bezelye 

 Tatlandırıcılar: 

fruktoz, yüksek 

fruktozlu mısır 

şurubu 

Peynirler: 

yumuşak ve taze 

Baklagiller: nohut, 

mercimek, 

barbunya, kuru 

fasülye 

Tatlandırıcılar: 

sorbitol, mannitol, 

ksilitol, maltitol, 

izomalt ve diğer 

sonu “-ol” ile 

bitenler 

 Yüksek doz 

fruktoz içerenler: 

konsantre meyve 

kaynakları; büyük 

porsiyon meyve, 

kuru meyve, 

meyve suyu 

 Meyveler: karpuz, 

trabzon hurması  

 

Uygun düşük 

FODMAP içeren 

alternatif 

kaynaklar 

Meyve: muz, 

yaban mersini, 

altın çilek, 

greyfurt, üzüm, 

kivi, limon, 

mandalina, 

Süt: Laktozsuz süt, 

pirinç sütü 

Peynir: krem 

peynir içeren sert 

peynirler 

Sebzeler: Havuç, 

kereviz, kırmızı 

biber, pazı, mısır, 

patlıcan, taze 

fasülye, marul, frenk 

soğanı, bal kabağı, 

domates 

Meyveler: Muz, 

yaban mersini, 

altın çilek, 

greyfurt, üzüm, 

kivi, limon, 

mandalina, 
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İrritable bağırsak sendromlu bireylerde olduğu kadar, sağlıklı insanlarda FODMAP karbonhidratlarının 

emilimi azdır. Fermentasyon düzeyi benzerdir; ancak sağlıklı bireylerde İBS hastalarında görülen rahatsızlıklar 

rapor edilmemiştir. Fruktoz malabsorpsiyonu da, İBS’de olduğu gibi sağlıklı bireylerde de yaygın olarak 

görülmektedir. Bu semptomların oluşumunda bireysel malabsorpsiyon olup olmadığı bilinirse; FODMAP içerikli 

diyet tedavi için bir fırsat sağlayabilmektedir. Hem İBS’li, hem de sağlıklı bireylerde standart miktardaki 

FODMAP karbonhidratlar benzer seviyede hidrojen gazı üretmektedir. Bu durum, ilk defa 1970 yılında fark 

edilmiştir.16 İrritable bağırsak sendromlu hastaların luminal distansiyona karşı hipersensitivitesi olduğu 

görülmüştür.17 Ayrıca FODMAP karbonhidratlar mikrobiyotayı değiştirir ve fermente gaz türlerinde farklılıklara 

neden olabilir.18 İrritable bağırsak sendromu olan hastalardaki farklılıklar semptomların türüne bağlı olarak 

değişmektedir. Hastaların bağırsağında FODMAP malabsorpsiyonu osmotik etkiye neden olmaktadır. Ancak 

FODMAP kısıtlamasının İBS’yi tedavi etmediği; semptomların düzenlenmesinde teröpatik etki sağladığı 

düşünülmektedir.3  

Retrospektif bir çalışmada, düşük fruktoz ve fruktan içeren diyet tüketimi ile İBS’li hastaların %75’inde 

şişkinlik, abdominal ağrı, bulantı, gaz, diyare ve/veya konstipasyon gelişiminin azaldığı gösterilmiştir (p<0.01).19 

Normal geleneksel diyetlerle düşük FODMAP içerikli diyetin kıyaslandığı İngiltere’de yapılan bir çalışmada ise; 

İBS’li hastaların yaklaşık %86’sında şişkinlik, mide gurultusu gibi Gİ semptomlara olumlu cevabın düşük 

FODMAP içerikli diyette daha iyi olduğu gösterilmiştir (p<0.001).13 Halmos ve ark.’nın20 yaptığı çalışmada İBS 

tanısı olan 30 hastaya 21 gün süresince düşük FODMAP diyeti verilmiş; çalışmanın sonunda abdominal şişkinlik 

ve ağrının azaldığı gösterilmiştir (p<0.001).  

Düşük FODMAP içerikli diyetin İBH’daki etkisini değerlendiren sınırlı sayıda vakada yürütülen 2 pilot 

çalışma bulunmaktadır.15,21 Ülseratif kolit tanısı alan, kolostomi geçirmiş 8 hastada günlük dışkılama sayısı 8’den 

4’e düşmüştür (p=0.02). Düşük FODMAP diyeti uygulanan 5 hastada diyetin faydası görülmemiştir.21 İnflamatuar 

bağırsak hastalık tanısı olan 72 hastada, 3 ay süresince diyet uygulananların %70’inde ağrı, abdominal distansiyon 

ve diyare semptomları gelişmiştir (p<0.02).15 Ancak her iki çalışmada da; sayının yetersiz oluşundan dolayı kesin 

bir yargıya varmak söz konusu değildir.5 Diyetsel faktörlerin hem İBH gelişimi riskini, hem de intestinal mukozal 

inflamasyonu etkileyebileceği gösterilmiştir. Ancak çalışmaların kısa süreli oluşu tam bir öneri getirmekte yetersiz 

kalmaktadır. Yine İBH için uygulanan özel diyetlerin hastalığın remisyon süresini uzatabileceği 

düşünülmektedir.22  

portakal, ahududu, 

kavun, çilek Yoğurt: Laktozsuz 

portakal, ahududu, 

kavun,  

 Bal ikameleri: 

akçaağaç pekmezi, 

şeker pekmezi 

Tereyağ Tahıllar: Glutensiz  

ekmek ve tahıl 

ürünleri 

Tatlandırıcılar: 

Şeker, glukoz, 

sonu “–ol” ile 

bitmeyen diğer 

tatlandırıcılar 

 Tatlandırıcılar: 

polyoller dışında 

hepsi 
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Düşük FODMAP içerikli diyet, etkin bir şekilde uygulandığında etkisinin ilk 6-8 haftada görülebileceği 

bildirilmektedir. Eğer semptomlarda düzelme yetersizse diyet posası (dirençli nişasta, çözünür ve çözünmez posa 

içerikleri) modifiye edilebilir. Buna ek olarak, kafein alımının, öğünlerin porsiyon büyüklüğü ve öğün düzeninin 

yeniden düzenlenmesinin olumlu etkilerinin olabileceği de savunulmaktadır.6  

FODMAP karbonhidratlarının bilinmesi gereken özeliklerinden ilki, bu karbonhidratların 

malabsorpsiyon potansiyellerinin olduğudur. Bilindiği üzere, fruktoz ince bağırsaktan iki yolla emilmektedir. İlki 

yüksek kapasite glukoz varlığında GLUT-2 aracılığıyla kolaylaştırılmış difüzyonla absorbe edilir. İkincisi de 

düşük kapasiteli GLUT-5 yoluyla olmaktadır. Bu ikinci yol, bazı bireylerde downregüle olmaktadır ki; bu durumda 

fruktozun malabsorsiyonunda artış olduğu görülmektedir. Bu bireylerde glukoz GLUT-2 yoluyla taşındığı sürece, 

fruktoz hala sindirilebilir ve absorbe edilebilir durumdadır.23 Fruktoz malabsorpsiyonu sağlıklı bireylerin 

%34’ünde, Gİ hastalığı olanların %45’inde, ileal CH’nin ise %78’inde görülmektedir.24  

 Laktozu monosakkaritlerine ayıran laktaz enziminin yetersizliğinde laktoz malabsorpsiyonu 

görülmektedir.  Bu durum bazı etnik gruplarda (Asya ve Akdeniz gibi)meydana gelir ve yaşla birlikte artar. Laktoz 

malabsorpsiyonu prevalansı sağlıklı bireylerde %16, Gİ hastalığı olanlarda %23 iken; bu oran İBH’de %38’lere 

kadar çıkmaktadır.25  

FODMAP karbonhidratlarında malabsorpsiyon yaygın olarak görülmektedir. Oligosakkaritler, fruktanlar 

ve galaktooligosakkaritlerin her bireyde emilimi sınırlı düzeydedir.26 Bu sindirilmeyen karbonhidratlar intestinal 

mikrobiyota tarafından fermente edilir ki; bu durum İBS semptomları ve gaz artışıyla sonuçlanır. FODMAP’in 

osmotik etkisi diyareye, fermentasyon sonucu oluşan ürünlerin ise metan üretiminde artışa neden olarak gaz 

oluşumuna sebebiyet verdi bilinmektedir. İntestinal mikrobiyotada oluşan bu değişikliklerden özellikle metan 

üretiminin, geciken intestinal motilite ve konstipasyonla ilişkili olduğu bildirilmektedir.27 Özellikle enteral 

beslenen bireylerde diyare insidansının yüksek olduğu; bu durumun da enteral ürünlerin FODMAP içeriğinden 

kaynaklanabileceği söylenebilir. Fruktoz, FOS ve GOS sıklıkla ticari formülalarda kullanılmaktadır.28 Metan 

üretimi konstipasyon derecesi ve dışkı durumu ile korelasyon göstermektedir.29 Düşük FODMAP içeren diyet bazı 

bireylerde metan üretimini azaltmakta ve bağırsak motilitesinde gecikmeyi sağlamaktadır. Ancak bu konuyla ilgili 

yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  

 

Diyetteki Sınırlılıkların Bağırsak Üzerindeki Etkisi 

Sağlıklı bireylerde FODMAP’in malabsorpsiyonunun osmotik etkisinden dolayı, doğal laktasyon, 

prebiyotik etki ve kısa zincirli yağ asitlerini (KZYA) de içine alan fermente ürünlerin oluşumuna neden 

olduğundan dolayı faydalı olduğu düşünülmektedir.30 Bütirat gibi KZYA’lerinin kolon kanserine karşı koruyucu 

olduğu bilinmektedir.31 FOS, GOS, inülin ve uzun zincirli fruktooligosakkaritlerle desteklenen diyetlerin 

bifidobakterileri geliştirerek, Escherichia Coli, Bacteroides spp. ve Clostridium spp. gibi zararlı bakterileri 

azaltarak prebiyotik etki sağlayabileceği görülmüştür. İrritable bağırsak sendromlu bireylerde bifidobakteri sayısı 

azdır. Bundan dolayı FODMAP bağırsak sağlığı için önemlidir ve diyette artırılmasının faydalı olabileceği 

düşünülmektedir.32 İngiltere’de yapılan bir çalışmada,2 35 hastanın beslenme alışkanlığı ve düşük FODMAP 

içeren diyet alımları değerlendirilmiştir. Düşük FODMAP diyette 4 hafta sonunda dışkı örneklerinde bifidobakteri 

sayısı azalmıştır. Uzun dönemdeki etkisi incelenmemiştir; ancak birkaç ay sonra, diğer diyet değişiklikleri ile 

birlikte bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek, bakteri profilinin normale dönebileceği düşünülmektedir.33  
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İrritable bağırsak sendromunun tedavisinde lif alımı önemlidir. Yeterli lif alımı bağırsak sağlığı ve 

fonksiyonları için önemlidir. Düşük FODMAP içerikli diyet, meyve, sebze, buğday ve çavdar ürünlerini içine alan 

yüksek posalı besinleri de kısıtlamaktadır. Düşük FODMAP diyetinin kabızlık gelişimine etkisi metan üretimi ile 

ilişkili olabilir.34 (Şekil 1) Bu diyetin uygulandığı süre içerisinde hastaların konstipasyon durumu takip edilmelidir. 

Bu durumda yüksek lif içeren alternatif meyve ve sebze seçenekleri, yüksek lif içeren tahıl ve kahvaltılık gevrek 

(yulaf gibi) seçimi diyet tedavisinin başarısı için önemlidir. Lif suplemanı gerektiğinde bazı bireylerde tercih 

edilebilir; ancak yüksek fermente (buğday kepeği gibi) ürünlerin semptomları arttırabileceği unutulmamalıdır. 

Yulaf ve pirinç kepeğini içeren supleman tedavisinin daha iyi tolere edilebildiği bildirilmektedir.3 Diyette 

FODMAP içeriğinin düşük olması aynı zamanda diyetin prebiyotik içeriğinde de (FOS,GOS,inülin) kısıtlamalara 

yol açması nedeniyle diyette sınırlılıklara neden olabilmektedir. Bu durum da FODMAP içeriği düşük diyetin 

sınırlılıkları arasında yer almaktadır.6 

 

 

 

 

Şekil 1. FODMAP içeren besinlerin tüketiminden sonraki Gİ semptomları gösteren olası mekanizmalar. İnce 

bağırsakta bu kısa zincirli karbonhidratların emilimini birçok faktör etkilemektedir. FODMAP’in 

tamamlanamayan absorbsiyonu osmotik aktivite aracılığıyla artan su retansiyonuna, bakterilerin 
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fermantasyonuyla gaz üretimine neden olur. İntestinal distansiyona neden olan bu durum Gİ semptomlara da 

neden olabilir.34 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Düşük FODMAP içerikli diyetlerin uygulandığı bireylere beslenme eğitiminin verilmesi önemlidir. Bu 

bireylerde tüketilen ürünlerinin içeriklerinin bilinmesi, etiket okuma alışkanlığının kazandırılması önemlidir. Uzun 

süre uygulanacak diyetler besin öğesi yetersizliklerine neden olabilir. Yapılacak çalışmaların besin öğesi açısından 

da değerlendirilmesinin hastaların sağlığı açısından olumlu olacağı düşünülmektedir.  

Diyetisyen ve/veya beslenme uzmanları tarafından planlanan beslenme programlarının takibi, 

semptomların düzelmesi ve/veya besin öğesi yetersizliğiyle karşılaşılmasının en aza indirgenmesi açısından 

önemlidir. Diyet türleri ve GİS hastalıklarla ilgili yapılan çalışma sonuçlarının çelişkili olduğu görülmektedir. Bu 

hastalıklarda, özellikle de düşük FODMAP diyetinin değerlendirildiği çalışmalarda, sayı ve süre ile ilgili 

sınırlılıklar göze çarpmaktadır. Uzun dönemde yapılacak takipli çalışmaların toplumda yaygın görülen GİS 

hastalıklarından olan İBH ve İBS’nin tıbbi beslenme tedavisine ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu konuda ulusal 

ve uluslararası tedavi rehberlerinin hazırlanmasının gelecek dönemde faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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